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PRoPER BUTLLETÍ

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

L’
E

N
TR

E
V

IS
TA

Jacint Jordana
> Doctor en Ciències Econòmiques
 per la Universitat de Barcelona

> Catedràtic de Ciència Política i de 
l’Administració a la Universitat 
Pompeu Fabra

> Dirigeix l’IBEI, un centre 
d’excel·lència on s’imparteixen 
màsters en relacions internacionals

 i polítiques comparades

> Ha analitzat les polítiques públiques 
en diversos països de l’Amèrica 
Llatina

> Professor visitant a diverses 
universitats: a Austràlia, Alemanya

 i els Estats Units

TELèFoNS D’INTERèS

ABS GRAnoLLERS oEST –  938 468 328
CAnovELLES

ABS GRAnoLLERS CEnTRE 93 860 05 10 

ABS GRAnoLLERS noRD –  93 861 80 30
LES FRAnQuESES

ABS GRAnoLLERS SuD 93 879 16 25
SAnT MIQuEL

HoSPITAL 93 842 50 00

AMBuLÀnCIES – uRGÈnCIES 112

ATEnCIó A LES DonES En 900 900 120
SITuACIó DE vIoLEnCIA 

BoMBERS 112

MoSSoS D’ESQuADRA 112 / 93 860 85 00

PoLICIA LoCAL 93 842 66 92 

PoLICIA nACIonAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 861 48 50

ESTABAnELL I PAHISA 93 860 91 09
(AvARIES)

FECSA-EnDESA (AvARIES) 900 77 00 77

GAS nATuRAL (AvARIES) 900 750 750

REPSoL – BuTAno (AvARIES) 901 12 12 12

SoREA (AvARIES) 93 879 49 46 

SoREA uRGÈnCIES noCTuRnES 904 100 000

TAnAToRI 93 861 82 30

TAXIS 93 870 30 28

TELEFÒnICA (AvARIES) 1002

AJunTAMEnT DE  010
GRAnoLLERS. oFICInA  93 842 66 10
D’ATEnCIó AL CIuTADÀ (oAC)
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Sabeu qui éS M. LLuïSa aLgarra i CoMa?
Segons l’historiador Joan Garriga, M. Lluïsa Algarra va 
ser nomenada el desembre de 1936 jutgessa de prime-
ra instància i instrucció de Granollers, essent la primera 
magistrada de la història nomenada a Catalunya i a l’Estat 
espanyol. Va destacar per les seves reivindicacions femi-
nistes, en la lluita per l’igualitarisme social i per les seves 
posicions antifeixistes. A principis de 1939 es va exiliar a 
Mèxic on va morir sobtadament per una malaltia descone-
guda el 1957, quan tenia 41 anys.
Granollers li ha dedicat un carrer, darrera l’edifici judicial. MARIA LLUÏSA ALGARRA VA DESTACAR TAMBÉ PER LES 

SEVES APoRTACIoNS PERIoDÍSTIQUES I TEATRALS

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
Dissabte 7 de setembre, de 8 h a 15 h
Canvi de dia: cada primer dissabte de mes
Parc Firal

10a FIRAESToCS. GRAn CEnTRE 
AL CARRER
Dissabte 7 de setembre, de 10 h a 13.30 h 
i de 17 h a 20.30 h
Organitza: Gran Centre Granollers

CoL·LECTIu D’ARTESAnS 
DE PRoDuCTES nATuRALS
Dissabte 7 i 21 de setembre, tot el dia 
Plaça de les Olles

ASSoCIACIó DE PRoDuCToRS 
PER LA QuALITAT DEL vo
Dissabte 14 de setembre, tot el dia
Plaça de la Porxada

CoL·LECTIu D’ARTESAnS 
D’ELABoRACIó PRÒPIA
Dissabte 14 de setembre, tot el dia
Plaça de Maluquer i Salvador

Dissabte 28 de setembre, tot el dia
Plaça de la Corona

vI MoSTRA DE CoMERç LoCAL 
Dissabte 28 de setembre, de 10 h a 20 h 
C. Riera i Camí Vell de Canovelles (Barriada 
Nova i Barri del Congost) 
Organitza: Comerç Actiu de Canovelles 
i Comerciants Congost de Granollers
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Diada de la Bicicleta
Diumenge 22 de setembre Grano-
llers celebra la Diada de la Bicicleta. 
Tothom està convidat a trobar-se a la 
plaça de la Corona, a dos quarts d’11 
del matí, per fer un recorregut d’uns 
12 km pels volts de la ciutat, una part 
del qual serà per camins amb cert 
desnivell. Dissabte 21 de setembre, 
durant tot el dia, la Porxada acollirà 
activitats per als més petits: circuits 
en bicicleta, exhibicions, tallers... 
Amddues activitats són gratuïtes. 

Més info: www.granollers.cat

VISITES GUIADES

Les Jornades del Patrimoni proposen
un itinerari modernista amb música
Granollers se suma a la celebració de les 
Jornades Europees del Patrimoni i proposa 
diferents visites al llegat arquitectònic de la 
ciutat. Si l’any passat el Museu presentava per 
primer cop l’itinerari “Vuit apunts musicals per a 
vuit espais” dedicat al Granollers antic i modern, 
enguany es descobrirà la ciutat modernista. Serà 
diumenge 29 de setembre, d’11 a 1 del matí, amb 
sortida al Museu i visita d’edificis com la Casa 
Torrabadella, Can Puntes o la Casa Blanxart. 
Com l’any passat, tindrà l’acompanyament 
musical dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música – Conservatori Josep M. Ruera. 
Altres activitats són un itinerari de geologia 
urbana organitzat pel Museu de Ciències 
Naturals per descobrir els fòssils de les nostres 
roques sense sortir de Granollers (28 de 
setembre, 11 h) i una visita nocturna a la Tèrmica 
de Roca Umbert amb sopar temàtic opcional 
(28 de setembre, 21 h). Les tres activitats són 
gratuïtes.  

Més info: www.granollers.cat/cultura  
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REPORTATGE

Segones oportunitats formatives
per a infants i joves

Treballar perquè el sistema educatiu 
no deixi ningú fora, malgrat les 
diferències culturals, econòmiques, 
socials i personals. Darrera aquest 
desig d’equitat hi ha l’esforç de 
diverses persones que centren la 
seva feina en la prevenció del fracàs 
i l’abandonament escolar. En aquest 
reportatge es repassen algunes 
d’aquestes iniciatives municipals que 
ofereixen segones oportunitats, que 
molts valoraran en un context en què 
la promoció social i personal depèn 
cada vegada més d’una qualificació.

Prevenir el fracàs i l’abandonament esco-
lar. Aquesta és una tasca molt important que 
l’Ajuntament de Granollers porta a terme amb 
un treball conjunt entre diversos serveis munici-
pals, altres administracions i empreses. 
Quan parlem de fracàs escolar fem referència 
al percentatge de joves que no acaba l’Educació 
Secundària obligatòria, l’ESo, a l’edat prevista. 
En canvi, l’abandonament prematur dels estudis 
correspon a aquells joves, entre 18 i 24 anys, 
que tenen l’ESo però que, per una raó o altra, 
deixen d’estudiar. 

Estadístiques que milloren, 
encara insuficients

Les dades, tant de fracàs com d’abandonament 
escolar a Granollers, són millors que les de la 
mitjana de Catalunya i moltes altres ciutats de 
la mida de Granollers o més grans1. La taxa de 
no graduats en l’ESo se situa el curs 2011-12 en 
un 8,37 % i des del curs 2007-2008, amb un 18,4 
%, ha anat baixant. Les dades d’abandonament 
escolar queden encara lluny de l’estratègia 
fixada per la Unió Europea en què es pretén 
rebaixar el percentatge a un 10 %, d’aquí a l’any 
2020. 

A què es deu aquest elevat índex 
d’abandonament dels estudis? Ho explica-
va l’alcalde Josep Mayoral en la cloenda dels 
Programes de Qualificació Professional Inicial-
Programa de Transició al Treball: “Tenim un 
sistema educatiu que encara abandona els nois 
i les noies. Que marca un itinerari únic i no són 
temps d’itineraris únics. Són temps de trans-
formar el nostre sistema educatiu a la reali-
tat”. Efectivament el model es sustenta en què 
l’alumnat s’ha d’adaptar a normes, objectius i 
mètodes i no el sistema a les característiques 
de l’alumnat.

Accions per prevenir el fracàs

La prevenció del fracàs escolar s’inicia ja des de 
l’escola bressol, amb accions com el taller per 
a les famílies de petita infància, que s’adrecen 
a famílies amb fills de 0 a 6 anys en situació de 
vulnerabilitat. Aquest curs s’han atès un total de 
35 famílies, gràcies a un treball en xarxa on in-
tervenen assistents socials, el Servei d’Acollida, 
infermeres i psicopedagogs i psicòlegs. Aques-
ta tasca esdevé molt important perquè és en 
la primària on es comencen a manifestar els 
primers indicadors de fracàs, com els endarre-
riments o repetir curs. 
No obstant això, de vegades hi ha infants i joves 
que no van a l’escola i llavors entra en acció la 
Comissió d’Absentisme que en aquest curs ha 

un equip 
de tècnics 

municipals 
de diferents 

àrees treballa 
per prevenir 

el fracàs i 
l’abandonament 

prematur dels 
estudis

Els alumnes del curs 
d’hoteleria: cuina i serveis de 
restaurant i bar han fet pràcti-
ques a diferents establiments. 
La formació s’ha fet al Centre 
Vallès i al Gremi d’Hosteleria 
del Vallès oriental.

1 Ciutats com Lleida, Girona, Manresa, Mataró o Vilafranca del 
Penedès tenen una proporció més gran de no graduats en l’ESo 
que Granollers.
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L’alumnat que no aprova els estudis 
obligatoris a Granollers s’ha reduït 
fins a poc més del 8 % 

fet el seguiment de 27 casos. 
Dues actuacions més es fan amb la intenció 
de promoure l’èxit de tot l’alumnat: classes 
extraescolars de reforç, on també s’ensenyen 
hàbits, i un casal per als joves que vénen a Gra-
nollers procedents d’altres països i cultures. 
Pel que fa al suport escolar, aquest darrer 
trimestre se n’ha fet a les escoles Ferrer i 
Guàrdia, Salvador Llobet, Educem i a l’Institut 
Celestí Bellera. Aquesta tasca l’han fet persones 
voluntàries i la intenció és ampliar-ho a d’altres 
centres educatius el curs vinent. Per als alum-
nes que arriben a Granollers un cop començat 
el curs escolar i que no saben el català es pro-
grama un casal que es fa al GRA i que aquest 
any han seguit 20 joves.

Seguir estudiant, aposta
per a la inserció laboral

L’Ajuntament també ha emprès mesures per 
fer que els joves continuïn estudiant, especial-
ment des que la crisi va deixar d’absorbir-los 
en el mercat laboral, majoritàriament en feines 
relacionades amb la construcció. Va ser el 2008 
quan va començar el projecte singular Junts, 
amb l’objectiu que nois i noies amb dificultats 
d’adaptació a l’entorn escolar i necessitats es-
pecífiques puguin graduar-se en l’ESo i conti-
nuïn estudiant. Es tracta d’una versió adaptada 
de l’ESo amb aprenentatges més enfocats a 

A l’esquerra, un alumne del 
curs de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques, 
i dues noies del curs de vendes, 
oficina i atenció al públic. Aques-
ta formació, igual que la del curs 
d’hoteleria, permet aprendre un 
ofici i poder obtenir el graduat 
en ESo, per optar a seguir 
estudiant. 

accedir al mercat de treball, però de manera 
que poden continuar aspirant a obtenir el títol 
de graduat en ensenyament secundari en aca-
bar el quart curs.
Al llarg del curs, aquests alumnes tasten di-
ferents oficis a empreses, botigues, oficines i 
institucions de Granollers que els acullen deu 
hores setmanals. Aquest primer contacte amb 
un ofici els permet adquirir coneixements i 
sobretot aptituds i actituds que els ajudaran 
en la seva futura incorporació al món labo-
ral. Aquest any han estat 62 empreses que 
han acollit algun dels 59 alumnes en tastets 
d’ofici. Enguany, aquest projecte municipal va 
quedar finalista, d’entre 98 propostes, en els 
Premis d’Ensenyament de la Fundació Cercle 
d’Economia.

Consell de la Formació Professional
i de l’ocupació

Una altra de les eines que s’ha dotat 
l’Ajuntament per assolir l’èxit educatiu és 
el Consell de la Formació Professional i 
l’ocupació, un òrgan on agents educatius, 
socials i econòmics que operen a Granollers 
i el Vallès oriental planifiquen, impulsen i 
proposen polítiques al voltant de la Formació 
Professional. Es tracta, en part, d’invertir un 
desequilibri llargament constatat des de fa 
molts anys: atreure estudiants cap als cicles 

Des de l’escola 
bressol es 

porten a terme 
iniciatives per 

possibilitar l’èxit 
educatiu
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formatius, amb millors expectatives d’inserció 
laboral que d’altres estudis superiors. 

Programes de Qualificació Professional i 
de Transició al Treball 

Una altra manera d’obtenir l’ESo i formar-se 
per una via alternativa als cicles formatius de 
grau mitjà, són els Programes de Qualificació 
Professional Inicial-Programa de Transició al 
Treball (PQPI-PTT) que aquest curs ha comptat 
amb 55 alumnes. Aquests joves s’han repar-
tit entre un curs d’auxiliar en vendes, oficina i 
atenció al públic; un curs d’auxiliar de fabricació 
mecànica i instal·lacions electrotècniques; i un 
curs d’auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de 
restaurant i bar. Dels 41 alumnes que han fina-
litzat aquests cursos, 9 s’han matriculat per fer 
un cicle formatiu de grau mitjà, 13 per cursar un 
mòdul a l’Escola d’Adults, 12 es prepararan per 
a la prova d’accés dels cicles formatius de grau 
mitjà, 2 alumnes cursaran altres estudis, 3 es 
dedicaran a la recerca de feina i 1 ja s’ha incor-
porat al món laboral. D’altra banda, 5 alumnes 
tenen possibilitats de continuar treballant en les 
empreses on han fet les pràctiques.

Joves per l’ocupació

Què succeeix si els joves aproven l’ESo i no 
poden accedir a un cicle formatiu? Aquesta és 
una realitat que es dóna cada vegada més sovint 
ja que la demanda d’aquests estudis va a més, 
ja que tenen més sortides laborals perquè les 
empreses demanen tècnics qualificats; també 
perquè hi ha persones aturades que decideixen 

Gràcies a diversos programes, joves que 
no segueixen el curs recuperen l’autoestima 
i reprenen els estudis 

tornar a formar-se; i, finalment, perquè s’ha 
incrementat la demanda de graus superiors 
que es cursen en lloc d’anar a la universitat, on 
les taxes han pujat molt en els darrers anys. 
Al no ampliar-se l’oferta de cicles formatius, 
només el nombre d’alumnes per classe, alguns 
joves amb l’ESo poden estar tot un curs sense 
estudiar. Per a aquests casos hi ha el Projecte 
Joves per l’ocupació, subvencionat pel Servei 
d’ocupació de Catalunya i el Fons Social Euro-
peu, que en aquest curs han fet vint joves de 16 
a 25 anys. La formació ha consistit en un curs 
de muntatge i manteniment de sistemes mi-
croinformàtics i anglès, que es completarà amb 
sis mesos de pràctiques en una empresa. 
En conclusió, podem dir que per camins dife-
rents als establerts i amb l’esforç conjunt de 
diverses persones és possible redreçar trajec-
tòries escolars i generar confiança i expectati-
ves de futur en els joves d’avui.
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A l’esquerra, acte de cloenda 
del projecte Junts, que apropa  
joves de 3r i 4t d’ESo al món 
laboral i els motiva per treure’s 
l’ESo i continuar els estudis. A 
la dreta, taller per a famílies de 
petita infància. A baix, cloenda 
del casal per a joves procedents 
d’altres països.
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Els alcaldes de Sant Feliu del Llobregat, Jordi 
San José, d’Alella, Andreu Francisco, de Grano-
llers, Josep Mayoral i l’alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Anna del Frago han presentat, a 
Granollers, en nom de 70 ajuntaments catalans 
la Declaració del Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses 
per l’Educació a Catalunya. 
Els ajuntaments adherits a aquest fòrum expo-
sen la seva preocupació sobre les greus con-
seqüències que pot tenir la crisi en el sistema 
educatiu si es manté la davallada de recursos 
pressupostaris, que sumada a la pèrdua de 
rendes familiars produirà inevitablement conse-
qüències socials i de convivència molt negatives. 
A més, els ajuntaments reiteren la seva voluntat 
de coresponsabilitat en l’educació dels seus 
ciutadans i ciutadanes i demanen al govern de 
la Generalitat que garanteixi de forma efectiva 
el diàleg i la cooperació amb els ajuntaments.
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha 
manifestat la vocació d’aquest fòrum com 
una “unió de diferents alcaldes preocupats 
per un fet essencial: treballar per la qualitat 
de l’educació des del municipalisme i amb la 
comunitat educativa. Aquest fòrum vol reivin-
dicar la coresponsabilitat dels ajuntaments en 
el sistema educatiu.” Mayoral ha remarcat que 
“és temps de competències compartides, cal 
mirar plegats els problemes per trobar, junts, 
solucions.”
Les properes accions del fòrum es faran a l’inici 

El Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació 
a Catalunya reivindica la coresponsabilitat dels 
ajuntaments en el sistema educatiu

del curs escolar amb unes jornades que cul-
minaran a final d’any. Aquest fòrum és obert 
i fomenta la reflexió, vetlla per la qualitat de 
l’educació en els pobles i en les ciutats i denun-
cia aquelles accions que posen en perill i tren-
quen el consens i els acords assolits en matèria 
d’educació en els darrers anys a Catalunya. De 
moment 70 ajuntaments estan adherits al fòrum 
i reclamen la veu de l’administració local en la 
planificació educativa dels municipis.

D’esquerra a dreta l’alcalde 
de Sant Feliu del Llobregat, 
Jordi San José, l’alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Anna del 
Frago,  l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral i l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco

Apleguem esforços
Entre tots podem defensar l’educació dels nostres infants i joves

Tu també pots ser voluntari/ària educatiu/va!
Podràs participar en les activitats següents: 
Estudi assistit. Acompanyament a sortides i visites. Padrins de lectura. Suport a P-3 a l’inici de curs. Alfabetització 
digital. Voluntariat lingüístic. Atenció a alumnes nouvinguts. Ajut a la biblioteca escolar. Suport informàtic. Reno-
vació de llibres per als projectes de reutilització. Cooperació en el manteniment i moltes activitats més.

Voluntariat Educatiu

Per participar-hi podeu adreçar-vos al 
Servei d’Educació (C. Santa Elisabet, 16) o bé omplint 
la butlleta a la web municipal www.granollers.cat
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“L’Escola i l’ensenyament a Granollers dels anys 20 als 40”. Amb aquest 
títol, s’estrena el cicle de tertúlies de l’Arxiu Municipal de Granollers: Les 
tertúlies de l’Arxiu. La primera d’aquestes tertúlies tindrà lloc dimecres 
25 de setembre, a les 17 h, a l’espai de trobada de l’Arxiu (c. de Sant Jo-
sep, 7, soterrani). Hi pot participar tothom que tingui ganes de descobrir i 
reviure el passat de la ciutat.
Aquesta primera tertúlia, que coincideix amb el període de l’inici del curs 
escolar, comptarà amb el testimoni del granollerí Esteve Velilla Miralpeix, 
mecànic industrial jubilat, de 90 anys d’edat, una persona implicada en la 
recuperació i l’inventari del patrimoni moble que, durant la Guerra Civil, 
va ingressar al Museu Arxiu de Granollers i el Vallès oriental, així com 
en el seu muntatge a la seu de Can Molina. Amb el seu testimoni, Esteve 
Velilla reviurà experiències escolars a diversos centres educatius de la 
ciutat ja desapareguts, on ell va estudiar fins als 14 anys. Entre d’altres, 
al Col·legi del Sr. Jaume Vivé i Alerm, a l’Acadèmia Granollers, a l’Escola 
Lliure de la Unió Liberal i a l’Escola Antoniana.
L’objectiu és fer un viatge pel passat i posar en comú records i experièn-
cies educatives, vinculats a la vida i a la història local. De fet, Les tertúlies 
de l’Arxiu, són una proposta per trobar-se, compartir i descobrir vivències 
de diversos àmbits de la ciutat. Cada mes, amb un tema i un testimoni 
diferent, coincidint amb algun fet d’actualitat, amb alguna commemora-
ció o amb alguna activitat de l’Arxiu.

Un cicle de trobades reviu el passat de Granollers

Grup Escolar Pereanton, anys 30. Autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers / AMGr

Ampliació de la vorera de ponent
del carrer d’Àngel Guimerà
Aquest estiu s’estan ultimant les obres d’ampliació de la vorera de 
ponent del carrer d’Àngel Guimerà, entre el passeig de Cristòfol 
Colom i el carrer de Cervantes, al barri de Sant Miquel. L’actuació, 
que ha estat adjudicada a Excavacions i obres Públiques Requena, 
SA, es fa sobre 570 metres quadrats. La vorera inclou una orella a la 
part sud que ampliarà encara més la superfície i escurçarà el pas de 
vianants existent, de manera que es guanyarà en seguretat. Amb la 
construcció de la nova vorera s’aprofita per canviar la xarxa d’aigua 
potable, millorar la recollida d’aigües pluvials i col·locar un tritub per 
a telecomunicacions. Els tres punts de llum de la vorera es resitua-
ran per adequar-se a la nova amplada que permetrà que s’hi pu-
guin plantar arbres. El nou arbrat, que donarà més vistositat al vial, 
anirà acompanyat de l’execució d’una xarxa de reg per degoteig que 
passarà al llarg de tota la vorera. A més de l’adequació de la vorera 
també s’ordenarà la zona d’aparcament del carrer de manera que 
passarà a ser de filera, en lloc de bateria com era abans. 
Aquest projecte està englobat dins al Programa de millora del barri 
de Sant Miquel, que preveu un seguit d’actuacions tant d’urbanització 
i millora dels carrers i voreres, com de dinamització econòmica i 
social de la zona.

Actualització de dades 
d’entitats i associacions 
de Granollers
Fins al dimarts 17 de setembre es man-
té obert el termini perquè les entitats i 
associacions de Granollers puguin ac-
tualitzar les seves dades en el Registre 
d’Entitats i Associacions Ciutadanes de 
Granollers. 

Podeu fer aquest tràmit a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7) 
o a http://www.granollers.cat/tramits/
sollicitud-modificacio-dades-al-registre-
municipal-dentitats-i-associacions-
ciutadanes

El fet de no actualitzar les dades de 
l’entitat, originarà la baixa en el registre 
esmentat, fet que impedeix accedir a 
les diferents línies de suport municipal.



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | SETEMBRE DE 2013

9

Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empre-
ses continua presentant projectes de promoció 
econòmica que contribueixen a reactivar el sec-
tor i a donar i oferir noves possibilitats de gestió 
i finançament de nous projectes empresarials. 
És el cas del projecte: FES GEST CATALUNYA. 
Grups d’Estalvi Solidari Territorial. Es tracta 
d’una iniciativa mitjançant la qual es creen es-
tructures que faciliten la captació d’estalvi local 
per canalitzar-lo cap a projectes empresarials i 
noves iniciatives emprenedores del territori, per 
afavorir així el desenvolupament d’una econo-
mia responsable i de proximitat.

Aquest és un projecte que va adreçat a bona 
part de la població:
•	Persones	emprenedores,	cooperatives	i	peti-

tes empreses locals
•	Estalviadors/es	i	inversors/es	del	territori
•	Persones	interessades	en	el	desenvolupa-

ment socioeconòmic local
•	Centres	de	formació	empresarial	i	professio-

nal del territori

Els objectius de FesGEST Catalunya són:
•	Captar	un	estalvi	de	proximitat,	interessat	

en el desenvolupament de l’economia real a 
nivell local, basat en la confiança, la trans-
parència, el coneixement del territori i les 
persones
•	Desenvolupar	nous	productes	financers	i	

d’estalvi

Com els petits estalvis socials
poden millorar l’economia local

•	Canalitzar	liquiditat	cap	a	l’empresa	col·lectiva	
dels sectors del desenvolupament local, la 
sostenibilitat, els serveis a les persones i la 
cultura

Aquesta fórmula de finançament es presentarà 
a la tercera edició de la jornada “Alternatives 
al finançament bancari”, que es farà a Can 
Muntanyola el proper 7 d’octubre. En aquesta 
jornada també es presentaran dues alternatives 
més de finançament:
•	BCN	Business	Angels.	Xarxa	d’inversors	pri-

vats
•	PROJEGGT.	Plataforma	de	micromecenatge	

(crowdfunding)

Des de fa uns dies podeu trobar al mercat del dijous, a la plaça de la 
Porxada, un punt d’informació per a la ciutadania i per als paradistes. 
Aquest és un nou servei que millora l’atenció al client del mercat de 
Granollers. Un mercat mil·lenari que té més de 400 parades distri-
buïdes en més de 2,5 quilòmetres. És el segon mercat en nombre de 
parades de tota la comarca, després del de Canovelles, però el més 
gran que se celebra en dia laborable. 
El nou punt d’informació permet millorar l’atenció i el servei, així de 10 
a 13 hores la clientela del mercat pot demanar on es troba una de-
terminada parada i pot formular reclamacions sobre consum i altres 
aspectes relacionats amb l’atenció al client. 
Per la seva banda els paradistes tenen a la seva disposició informació 
sobre horaris, accessos o canvis provisionals d’ubicació de parades. Un 
nou servei per millorar l’atenció i la qualitat del mercat del dijous.

Punt d’informació al mercat del dijous
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CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS

Curs 2013-2014
 

Cursos presencials i semipresencials a Caldes de Montbui, 
Canovelles, Cardedeu, les Franqueses, la Garriga, Granollers, 

la Llagosta, Llinars, Mollet, Montmeló, Montornès, Parets, 
Sant Celoni i Sant Feliu de Codines

Informació i inscripcions
Exalumnes: 12, 13 i 16 de setembre, de 10 h a 13 h.

Dilluns 16 de setembre, també de 16 h a 19.30 h
Torn general: del 17 al 27 de setembre, de dilluns a dijous de 10 h a 13 h 

i de de 16 h a 19.30 h. Divendresde 10 h a 13 h

Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
C. de Prat de la Riba, 84, 1a planta – Granollers 
Tel. 93 879 41 30       a/e: granollers@cpnl.cat

Us podeu inscriure en qualsevol servei de català d’aquestes poblacions.

L’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor 
atendrà amb cita prèvia

A partir del dia 2 de setembre, 
l’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) funcionarà 
amb cita prèvia. 

Caldrà que demaneu hora trucant 
al 93 842 66 35, de dilluns a dijous, 
de 9 h a 14 h o enviant un correu 
electrònic a l’adreça 
omic@ajuntament.granollers.cat 

L’OMIC informa sobre temes 
relacionats amb el consum, ajuda 
a tramitar, davant l’administració 
competent, les reclamacions 
i denúncies que es vulguin 
formular; difon els drets de les 
persones consumidores i usuàries 
i promou el consum responsable.
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50 % de descompte en 
la quota per als nous 
socis del Balonmano 
Granollers

Les persones que vulguin fer-se sòcies 
del BM Granollers gaudiran d’un 50 % de 
descompte en la quota per a la temporada 
2013-14. D’aquesta manera, els nous socis 
i sòcies podran adquirir l’abonament per 
veure tots els partits del Fraikin al Palau 
d’Esports a partir de 42 euros, si són pen-
sionistes o menors de 25 anys; 85 euros, si 
són adults; i 125 euros, si es fan el carnet 
familiar que beneficia els cònjuges i els fills 
menors de 18 anys. 
A més d’aquesta oferta, els socis actuals 
tindran un descompte del 25 % de la seva 
quota per cada soci nou que aconsegueixin, 
de manera que, si porten quatre socis 
nous, l’abonament els sortirà de franc. Amb 
aquesta iniciativa el BM Granollers vol ce-
lebrar i consolidar els èxits esportius de la 
temporada 2012-2013: el primer equip mas-
culí es va classificar sisè a la lliga Asobal, 
el primer equip femení va pujar a la Divisió 
d’Honor Plata, i el planter va guanyar tres 
campionats d’Espanya, una fita mai abans 
aconseguida. 
El carnet del BM Granollers també dóna 
dret a gaudir de descomptes a botigues, 
restaurants, benzineres, el Teatre Auditori 
de Granollers, etc. a través de la campanya 
AQUÍ, orgull BMG!
L’any 2014 el BM Granollers celebrarà el 70è 
aniversari de la seva fundació, cosa que el 
converteix en el club d’handbol més antic de 
l’elit estatal.

Els presidents de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, Miquel Buch, i de la 
Federació de Municipis de Catalunya, Xavier 
Amor, s’han reunit amb l’alcalde de Granollers 
i vicepresident d’Alcaldes per la Pau, Josep Ma-
yoral, per avançar en l’articulació dels municipis 
catalans adscrits a Mayors for Peace. L’objectiu 
és que el municipalisme català tingui veu, des-
tacant el paper essencial que tenen els governs 
locals, l’administració més propera a la ciuta-
dania, en el foment de la convivència, la cohesió 
i la inclusió social. Amb programes compartits, 
fent èmfasi en l’educació per la pau i treballant 
en projectes de cooperació amb altres ciutats. 
 
1a Conferència de Ciutats per la Pau a la 
Mediterrània

Granollers, com a ciutat per la pau, organitza 
juntament amb Aubagne (França) i Biograd na 
Moru (Croàcia), la 1a Conferència de Ciutats per 
la Pau a la Mediterrània, amb el patrocini de la 
xarxa internacional de Mayors for Peace, que 
tindrà lloc del 19 al 21 de setembre a Aubagne. 
La pertinença a un mateix espai, la Medite-
rrània, ha configurat la nostra forma de vida i 
tots nosaltres tenim similituds nascudes dels 
intercanvis que s’han anat desenvolupant durant 
mil·lennis. És necessari, ara més que mai, rea-
firmar aquest destí comú des de les ciutats, al 
costat de la ciutadania. 

L’ACM i la FMC impulsen el 
moviment de ciutats per la 
pau a Catalunya

Els presidents de l’ACM i de la 
FMC i l’alcalde de Granollers al 
refugi de la plaça de Maluquer i 
Salvador. 
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12

9.30 a 12 h. Sessió.
Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar
activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

13

9 a 13 h. Curs de 12 hores (del 
13/09 al 19/09). Empreses i 
emprenedors
Ser soci d’una cooperativa
Regulació i funcionament dels
òrgans societaris

10 a 11.30 h. Sessió. Empreses 
i emprenedors
Presentació Start-up Catalonia, 
Xarxa d’acceleradores
Programa de suport al creixement 
de noves empreses d’ACC1Ó

17

9 a 10 h. Sessió. Empreses
Accelera el creixement.
Programa de suport
Presentació de la segona convoca-
tòria del programa i de l’experiència 
de dues empreses participants a la 
primera

14.30 a 15.30 h. Sessió.
Comerciants
El teu comerç està al dia?: 
Requisits mínims exigibles als 
establiments comercials
Obligacions dels establiments
comercials en la seva relació amb 
els consumidors i clients

18

18.30 h. Sessió. Empreses
Finançament de projectes 
i la Gestió de Riscos
El gran repte de tot projecte: 
complir els requisits de costos
i de temps

19

9.30 a 12 h. Sessió.
Emprenedors
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats composen un pla de 
negoci

20

9.30 a 13.30 h. Taller. Empreses 
i emprenedors.
Exprimeix al màxim LinkedIn
Gestiona el teu perfil eficientment

9 a 13 h. Curs de 16 hores (del 
20/9 al 30/9). Emprenedor i 
empreses
Gestió econòmica per empreses 
d’economia social
Comprensió i anàlisi dels estats 
comptables

25

9.30 a 13.30 h. Sessió.
Empreses i emprenedors
Com planificar una web 
d’empresa de forma efectiva
Planifica eficaçment la teva web en 
els aspectes imprescindibles

26

9.30 a 12 h. Sessió.
Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar
activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

16 a 19 h. Taller de 6 hores 
(26/09 i 10/10). Empreses
Com transformar l’empresa 
per convertir-nos en una PIME 
exemplar i innovadora
Identifica potencialitats i elimina allò 
obsolet, per renovar-se i créixer 
com una PIME exemplar

30

9 a 14 h. Sessió. Empreses i 
emprenedors
Business Game
Transferència de coneixement i 
competències emprenedores a 
través del joc

14.30 a 16.30 h. Jornada. 
Comerciants
Fes negoci a la xarxa social. 
Obre la teva botiga al Facebook
Com treure profit de les pàgines 
d’empresa a Facebook

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

Setembre 2013

12

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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Formació en noves tecnologies
reduïm	lʼescletxa	digital

COMPETÈNCIES 
C2	 	 Tecnologia,	ús	de	

l’ordinador	i	del	sistema	
operatiu

 C3.1	Navega
 C3.2	 Internet	2.0.	Iniciació
	 	 a	xarxes	socials
C4  Tractament	de	la	informa-

ció	escrita
C5  Tractament	de	la	informa-

ció	gràfica,	sonora	i	de	la	
imatge	en	moviment

C7 	 Tractament	de	les	dades
C8	 	 Presentació	de	continguts

Inici	d’inscripcions:	a	partir	del	24
de	setembre	de	2013
Tallers temàtics	que	t’apropen	a	la	
informàtica	i	les	seves	eines
Aula oberta	suport	personalitzat	a	
l’autoaprenentatge	de	les	TIC
Consulta	més	formació	ACTIC	i	
avantatges	d’aquest	setembre	en	
reparació	i	actualització	de	PC	per	a	
persones	a	l’atur

Organitza: Col·labora:

CENTRE
CÍVIC NORD

inscripcions i més informació a:
Centre Cívic Nord
Carrer Lledoner, 6
Tel. 93 840 60 69

www.ctug.cat

Biblioteca
Roca Umbert

inscripcions i més informació a:
Biblioteca Roca Umbert

Carrer Enric Prat de la Riba, 77
Tel. 93 860 44 50

www.ctug.cat

Últim	trimestre

Les sisenes jornades de la Catosfera se celebraran el 27 i 28 de setem-
bre al Teatre Auditori de Granollers. Un cicle de debats en profunditat 
sobre les novetats tecnològiques i del món d’Internet organitzades per 
l’Ajuntament de Granollers, i produïdes per Tirabol Produccions. En 
aquesta ocasió el fil conductor de les jornades mostrarà com la inversió 
per la recerca i l’I+D és fonamental per poder crear grans projectes, i 
com a Catalunya existeix talent que sovint ha hagut d’anar fora a trobar 
les oportunitats laborals.
Les jornades començaran divendres 27 a les 20 h amb la xerrada “De 
Catalunya a Silicon Valley” amb la participació del periodista Jaume Bar-
berà i el director general de RocaSalvatella, Marc Cortés, i moderada pel 
periodista, Saül Gordillo.
La Catosfera 2013 dóna veu a les empreses catalanes, i especialment, als 
catalans que estan treballant en els gegants mundials d’Internet, com 
Linkedin, Facebook, Twitter, Spotify.... A més, aquest any, s’amplien i es 
complementen les jornades amb formació vinculada a Internet que es 
farà durant la primera setmana d’octubre a la Biblioteca Roca Umbert. 
La Catosfera es clourà dissabte 28, a les 20 h, amb el lliurament dels 
Premis Blogs Catalunya 2013 que organitza l’associació STIC.CAT (Socie-
tat de Tecnologia i Coneixement).

La Catosfera, punt de trobada 
de la Internet catalana a Granollers

A partir del 10 de setembre tothom que 
vulgui pot inscriure’s,gratuïtament, 

a la Catosfera a 
www.catosfera.cat

www.twitter.com/catosfera

www.facebook.com/catosfera
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Escena grAn reuneix l’oferta 
de Teatre Auditori, Ponent 
i Centre Cultural

El Teatre Auditori de Granollers, el Teatre de 
Ponent i el Centre Cultural sumen esforços amb 
la creació d’una cartellera escènica de ciutat, 
Escena grAn, per difondre de manera conjunta 
l’oferta estable de teatre i música, professional i 
no professional. De moment es configura amb la 
programació d’aquests tres equipaments, si bé 
està previst que se n’hi sumin d’altres, com ara la 
Roda d’Espectacles Infantils o el Cicle i el Festival 
de Jazz.
L’oferta d’Escena grAn es podrà consultar en un 
programa únic i les entrades es vendran a les 
taquilles del Teatre Auditori i per Internet a: 
www.granollers.cat/escenagran
Un equip artístic vetllarà per la qualitat i la 
varietat de l’oferta escènica, alhora que establirà 
col·laboracions amb institucions com ara el Gran 
Teatre del Liceu, L’Auditori de Barcelona o la Fira 
de Tàrrega. L’aliança d’Escena grAn permetrà 
oferir interessants abonaments i descomptes 
per assistir als espectacles, així com acords amb 
aparcaments i restaurants. 
Dissabte 7 de setembre tindrà lloc a la Porxada 
la presentació de la temporada d’Escena grAn, 
una cartellera amb més de 50 espectacles i obres 
com Barcelona amb Emma Vilarasau i Míriam 
Iscla; Yes, we spain is different, de Carlos Latre; 
el Ballet Nacional de Cuba; la presentació del 
darrer disc d’Els Pets; i Una hora amb Hausson.
Els dies 9 i 10 de setembre, les taquilles del Tea-
tre Auditori obriran per vendre els abonaments de 
la temporada; i a partir del dia 12 de setembre, 
s’iniciarà la venda d’entrades.

Diada
Nacional
de Catalunya
Granollers 2013

Dimarts 10 de setembre

Plaça de la Porxada

Pa amb TomàqueT De la DiaDa 

20.30 h Dansa tradicional
 amb l’esbart Dansaire 
 de Granollers

21.30 h Sopar popular. Tiquets: 7€

22.30 h ball tradicional amb 
 la Cobleta de la Copeta
 Organitza: Amics de l’11

Dimecres 11 de setembre

Plaça 11 de Setembre

CommemoraCió inSTiTuCional

11 h ofrena floral al peu 
 del monument per part 

d’institucions i entitats, 
 amb la intervenció de la 
 Coral albada
 Organitza: Ajuntament de Granollers

Dimarts 10 de setembre

Dimecres 11 de setembre

Les entrades
es poden 

comprar per 
Internet

A dalt, Ballet Nacional de Cuba
A baix, mag Hausson
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMARTS 3

10 h Gra. Equipament Juvenil
Inici de les inscripcions als tallers 
adolescents, per a nois i noies de 12 a 18 
anys. Del 3 de setembre al 17 d’octubre. 
Inscripcions per internet, www.grajove.cat 
o www.granollers.cat/ovac.
Més info: 93 842 66 84. Organitza: Gra

DIMECRES 4

21.30 h Restaurant El Mirallet
Cicle “Miramecres”. Música en viu 
Pastrami. Pol Padrós, trompeta; 
Aleix Forts, contrabaix; Guillem Callejón, 
guitarra; Alfons Bertran, bateria
Organitza: Restaurant El Mirallet

DIVENDRES 6

Tot el dia Centre Cívic Nord
Festes del barri de l’Hostal. Dies 6, 7 i 8 
de setembre
Organitza: AV L’Hostal

DISSABTE 7

De 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20.30 h 
Carrers del centre
10a Firaestocs. Gran Centre al carrer 
Organitza: Gran Centre

Matí i tarda Plaça de la Porxada
Presentació de la temporada teatral 
2013-2014 d’Escena grAn. Teatre Auditori 
de Granollers, Teatre de Ponent i Centre 
Cultural de Granollers 

DILLUNS 9

16 h Ajuntament de Granollers
Inici de l’exposició “Els inicis del futbol 
a Granollers”. Podeu fer-nos-en arribar 
fotografies relacionades, més info:
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

16 h Xarxa de Centres Cívics
Inici de les inscripcions als cursos 
d’octubre a febrer. Termini: fins al 27 de 
setembre. Més info: www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions

DIMARTS 10

20 h Plaça de la Porxada
Onze de Setembre. Lectura i cremada del 
Decret de Nova Planta
Organitza: Òmnium Cultural i Assemblea 
Nacional de Catalunya (ANC)

Nova oferta de cursos
a la Xarxa de Centres Cívics
Entre els dies 9 i 27 de setembre, s’obre el termini per apuntar-se als nous 
cursos d’octubre a febrer de centres cívics. Com ja és costum, l’oferta 
s’organitza en quatre àrees temàtiques. En salut i creixement personal, 
destaquen els cursos d’introducció a l’osteopatia energètica i com afrontar 
les adversitats en positiu. En expressió i creativitat, hi ha un curs introduc-
tori a l’harmònica de blues, cant gospel i tallers de scrap. 
Dins de terra i fogons, destaca el curs per perdre la por a la cuina, pas-
tisseria francesa, coques salades, i elaboració de torrons i del tortell de 
Reis. Per acabar, en tecnologia i recursos, es repeteix el curs de bricolatge 
de supervivència i un altre de reciclatge de roba. Les noves tecnologies i 
la iniciació a la fotografia digital són altres ofertes formatives de la nova 
temporada. 
Consulteu la programació sencera a: www.granollers.cat/centrescivics
Les inscripcions es poden fer personalment a qualsevol dels centres cívics 
i en línia a: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions

La cultura ibèrica i els neandertals,
al Museu de Granollers
El Museu de Granollers exposa fins al 3 de novembre “I+D Ibers + Desenvo-
lupament”, un recorregut pels àmbits temàtics més singulars de la cultura 
ibèrica que es fixa, sobretot, en les innovacions que va suposar. La mostra, 
una producció del Museu de Cerdanyola i poblat ibèric de Ca n’Olivé, Museu 
Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona 
proposa un viatge en el temps i estableix un pont entre passat i present. Així, 
s’hi exposen objectes domèstics i funcionals que tenen el valor d’acostar-nos 
al món de la creació, de l’enginy i del desenvolupament. La mostra coincideix 
amb l’exposició “Neandertals a Catalunya”, una producció de la UB i grups de 
recerca que mostra el resultat de les investigacions recents gràcies a tècni-
ques innovadores com l’anàlisi d’ADN. Més info: www.museugranollers.cat
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20.30 h Plaça de la Porxada
Pa amb Tomàquet de la Diada. Dansa 
tradicional amb l’Esbart Dansaire de 
Granollers
Organitza: Amics de l’11

21.30 h Plaça de la Porxada
Pa amb Tomàquet de la Diada. Sopar 
popular. Preu: 7 €. Venda de tiquets, una 
hora abans
Organitza: Amics de l’11

22.30 h Plaça de la Porxada
Pa amb Tomàquet de la Diada. Ball tradi-
cional amb la Cobleta de la Copeta
Organitza: Amics de l’11

DIMECRES 11

11 h Plaça de l’11 de Setembre
Commemoració de l’Onze de Setembre. 
Ofrena floral de les institucions i entitats 
ciutadanes, amb la participació de la 
Coral Albada
Organitza: Ajuntament de Granollers

DIVENDRES 13

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Els secrets d’una calaixera. 
Una història del Montseny”. Amb Xavier 
Cateura
Organitza: Barbany

19 h i 22 h. Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. El cuarteto, de 
Dustin Hoffman (2012). VO en anglès
Organitza: Cineclub de l’AC

21 h Teatre de Ponent
El cafè de la Marina, de Josep M. de 
Segarra. Cia. Quatre per Quatre. Direcció: 
Frederic Roda i Txell Roda. Teatre

DISSABTE 14

De 19 h a 21 h Plaça de la Porxada
Taller de tango argentí
Més info: granollerstango@gmail.com
Organitza: Granollers Tango Associació

21 h Teatre de Ponent
El cafè de la Marina, de Josep M. de 
Segarra. Cia. Quatre per Quatre. Direcció: 
Frederic Roda i Txell Roda. Teatre

DIUMENGE 15

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. El cuarteto, de 
Dustin Hoffman (2012). VO en anglès
Organiza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
El cafè de la Marina, de Josep M. de 
Segarra. Cia. Quatre per Quatre. Direcció: 
Frederic Roda i Tell Roda. Teatre

L’escultor Efraïm Rodríguez
exposa a l’Espai d’Arts

L’Espai d’Arts de Roca Umbert inaugura temporada el 20 de setembre amb 
l’exposició de l’escultor granollerí Efraïm Rodríguez “Ceci n’est pas une 
sculpture. Estratègies, subproductes i residus d’un taller escultòric”, una 
mostra sobre el procés creatiu de l’artista, entesa no com a oposició o com 
a alternativa a l’obra acabada, sinó com a procés necessari, tècnic, con-
ceptual i emotiu a l’hora de desenvolupar-la i resoldre-la. Com a activitats 
paral·leles, es farà el dia 26 de setembre una xerrada-debat sobre l’estat 
de l’art figuratiu al segle XXI, amb el poeta i crític d’art Joan Bufill. I el 5 
d’octubre, hi haurà el taller familiar “L’empremta de l’escultura”.
Més info: www.rocaumbert/espaidarts

Inscripció oberta al “Recicla’t”
i als tallers per a nois i noies del Gra
Durant el mes de setembre continua oberta la inscripció al programa 
“Recicla’t” del Gra, que ofereix cursos de primers auxilis en la pràctica 
esportiva, manipulació d’aliments, vetllador, coaching: camí cap a l’èxit 
personal, iniciació a l’emprenedoria, elaboració de pastissos i conversa en 
anglès. La formació s’adreça a joves de 18 a 30 anys. Els nois i noies de 12 a 
18 anys també tenen una oferta de tallers: teatre i interpretació, il·lustració 
digital, programació, dibuix manga i una càpsula de skate són les propostes 
de l’equipament  juvenil per a aquesta franja d’edat. 
Més info i inscripcions: www.grajove.cat – www.granollers.cat/ovac

Teatre de Ponent enceta temporada amb un clàssic, El cafè de la Mari-
na, de Josep M. de Sagarra, amb la cia. de teatre amateur granollerina 
Quatre per Quatre sota la direcció de Frederic Roda i Txell Roda. Serà els 
dies 13, 14 i 15 de setembre. 
A la cartellera d’aquest mes també trobem l’obra Waltz, de la companyia 
gallega Voadora, inclosa a la xarxa de la Coordinadora de Sales Alter-
natives (20, 21 i 22 de setembre). El mes acaba amb la màgia del mag 
Hausson, elegant i poètica, que omplirà l’escenari de Ponent els  dies 27, 
28 i 29 de setembre. Més info: www.teatredeponent.cat 

El cafè de la Marina
torna a l’escenari de Ponent
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DIMARTS 17

10 h Centre de Normalització Lingüística 
del VO
Cursos de català per a adults. Inici 
d’inscripcions del torn general. Ins-
cripcions exalumnes: dies 12, 13 i 16 de 
setembre
Més informació: granollers@cpnl.cat
Organitza: CNL

11 h Arxiu Municipal de Granollers
Ajuda’ns a identificar fotografies an-
tigues de Granollers. Grup de treball. 
Activitat quinzenal
Més info: arxiu@ajuntament.granollers.cat
Tel. 93 842 67 37
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

18 h Can Jonch. Centre de Cultura
per la Pau
Inici de l’exposició: “La felicitat en temps 
grisos”
 Organitza: Taller d’Art, Cultura i Creació

DIMECRES 18

18 h Biblioteca Roca Umbert
Penya dels llibres. Presentació de les 
lectures d’aquest club adreçat a joves de 
12 a 16 anys

21.30 h Restaurant El Mirallet
Cicle “Miramecres”. Música en viu. In 
Extremis. Lorena Ruiz, veu; Albert Rocha, 
guitarra 
Organitza: Restaurant El Mirallet

DIJOUS 19

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers 
a principis del segle XX? Participa en 
la descripció de correspondència de 
l’Ajuntament. Grup de treball, trobades 
cada dijous. Més info: arxiu@ajuntament.
granollers.cat - tel. 93 842 67 37
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. Presentació 
de la programació 2013-2014, a càrrec de 
l’escriptora Maite Roldán. Per participar 
al club de lectura cal fer inscripció prèvia, 
tel. 93 860 44 50. Places limitades

DIVENDRES 20

18 h Espai Tranquil de Barbany
Demostració pràctica de reiki - combat 
jutsu. Amb David Mingall, terapeuta i 
mestre de reiki 
Organitza: Barbany

 · ArXIU COMArCAL DEL VALLèS 
OrIENTAL
Fins al 30 de setembre: 
De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h 
Horari d’hivern: 
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
i de 15.30 h a 18 h
(divendres a la tarda, tancat)

 · ArXIU MUNICIPAL
Fins al 15 de setembre: 
De dilluns a divendres, d’11 h a 14.30 h
Horari d’hivern:
De dilluns a divendres, d’11 h a 14.30 h; 
dimecres, de 16 h a 18.30 h 

 · BIBLIOTEqUES DE GrANOLLErS
Fins al 14 de setembre

rOCA UMBErT
De dilluns a divendres, de 9 h a 14.30 h 

CAN PEDrALS
De dilluns a divendres, de 15 h a 20.30 h

Horari d’hivern

CAN PEDrALS
De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 14 h
De dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h

rOCA UMBErT
De dilluns a divendres, de 15 h a 20 h
Dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
Dissabte, de 15.30 h a 20 h

 · CAN JONCH
CENTrE DE CULTUrA PEr LA PAU
A partir del 12 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h
Dimarts, dimecres i dijous,
de 18 h a 20 h

 · GrA. EqUIPAMENT JUVENIL
De dimarts a divendres, de 10 h a 14 h
De dilluns a divendres, de 16 h a 20.30 h

BAr DEL GrA 
De dilluns a divendres, de 8 h a 20.30 h 
Dissabte, de 16 h a 22 h 

 · L’ADOBErIA. CENTrE 
D’INTErPrETACIó HISTòrICA DEL 
GrANOLLErS MEDIEVAL
Dissabte, de 17 h a 20 h
Diumenge, de 12 h a 14 h

EqUIPAMENTS CULTUrALS
HOrArI DE SETEMBrE I D’HIVErN

 · MUSEU DE GrANOLLErS
De dimarts a dissabte i festius,
de 17 h a 20 h
Diumenge, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
Dilluns, tancat

 · MUSEU DE CIèNCIES NATUrALS
LA TELA
De dimarts a dissabte i festius,
de 16 h a 19 h
Diumenge, d’11 h a 14 h
Dilluns, tancat

 · rOCA UMBErT 

BAr
De dilluns a dijous, de 8 h a 22.30 h
Divendres, de 8 h a 2 h
Dissabte, de 9 h a 24 h

ESPAI D’ArTS DE rOCA UMBErT
A partir del 20 de setembre:
De dimecres a dissabte,
de 17.30 h a 20 h

LA TrOCA. CENTrE DE CULTUrA 
POPULAr I TrADICIONAL
Dilluns, dimarts, dijous i divendres,
de 17 h a 21 h
Tancat a l’atenció al públic
del 2 al 8 de setembre

SALA CIUTAT DEL CENTrE CULTUrAL 
DE GrANOLLErS
Durant la programació expositiva
Divendres i dissabte, de 18 h a 20 h
Diumenge, de 12 h a 14 h

 · TEATrE AUDITOrI DE GrANOLLErS 
TAqUILLES
Venda d’entrades dels espectacles de la 
cartellera escènica de Teatre Auditori, 
Teatre de Ponent i Centre Cultural 
Escena grAn
A partir del 12 de setembre: 
Dimecres, dijous i divendres,
de 17.30 h a 20 h, 
i una hora i mitja abans de l’espectacle
Per internet:
www.granollers.cat/escenagran

 · XArXA DE CENTrES CíVICS
A partir del 6 de setembre:
De dilluns a dijous, de 16 a 21 h 
Divendres, de 17 a 21 h

T’agrada llegir i parlar de llibres?
Apunta’t als club de lectura de les biblioteques!

Superlectors (de 7 a 11 anys)
La Penya dels Llibres (de 12 a 16 anys)
Novel·la, amb Maite Roldán (escriptora)

Clàssics al dia, amb Montserrat Lorente (prof. de literatura)
Aquest setembre, presentació de les lectures de la temporada.

Més info, a les biblioteques i a www.granollers.cat/cultura
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19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. La bicicleta 
verde, de Dhaifaa al-Mansour (2012). VO 
en àrab
Organitza: Cineclub de l’AC

19.30 h Sala Tarafa
Presentació del llibre col·lectiu De Sant 
Francesc a la Tarafa. Història del carrer 
de Corró (Editorial Alpina). Presentació a 
càrrec de Roser Soldevila, Arian Botey, 
Glòria Medalla i Montserrat Medalla

20 h Espai d’Arts
Inauguració de l’exposició “Ceci n’est 
pas une esculpture. Estratègies, subpro-
ductes i residus d’un taller escultòric”, 
d’Efraïm Rodríguez, escultor

21 h Teatre de Ponent
Waltz, cia. Voadora (Galícia). Circuit de la 
RED de la Coordinadora de Sales Alterna-
tives. Teatre

DISSABTE 21

De 10 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h
Plaça de la Porxada
Diada de la Bicicleta. Activitats diverses 
per a nois i noies: circuit amb bici, exhibi-
cions, tallers... Més info: www.granollers.
cat - Servei d’Esports, tel. 93 842 68 48

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. “Mousy and Linda say hello”.
Hora menuda en anglès. Adreçat a infants 
d’1 a 4 anys. Cal fer inscripció prèvia,
tel. 93 879 30 91. Places limitades
Col·labora i dinamitza: Kids and Us

21 h Bar de Roca Umbert
Contes, plats... i vins! Sessió gastro-eno-
cultural. Info i inscripcions:
info@tramoiacultura.cat 
Organitza: Bar de Roca Umbert i Tramoia 
Produccions Culturals

21 h Teatre de Ponent
Waltz, cia. Voadora (Galícia). Circuit de la 
RED de la Coordinadora de Sales Alterna-
tives. Teatre

21.30 h Centre Cívic Can Gili
Nit flamenca. Organitza: AV Can Gili

DIUMENGE 22

10.30 h Plaça de la Corona
Diada de la Bicicleta. Recorregut pels 
voltants de Granollers
Més informació: www.granollers.cat
Servei d’Esports, tel. 93 842 68 48

EXPOSICIONS

AB GALErIA D’ArT
“roig i foc”
Guadalupe Masa 
Del 5 de setembre al 26 d’octubre

AJUNTAMENT DE GrANOLLErS
“Els inicis del futbol a Granollers” 
Fotografies
Producció: Arxiu Municipal
de Granollers 
Del 9 de setembre al 29 de novembre

BIBLIOTECA CAN PEDrALS 
“L’olivera de la pau ha parlat”
Carme Vicario. Fotografia
Del 20 de setembre al 3 d’octubre
Inauguració: dia 20, a les 19 h

CAN JONCH. CENTrE DE CULTUrA 
PEr LA PAU
“La felicitat en temps grisos”
Del 17 al 30 de setembre
Organitza: Taller d’Art, Cultura i 
Creació

ESPAI D’ArTS DE rOCA UMBErT
“Ceci n’est pas une esculpture 
Estratègies, subproductes i residus 
d’un taller escultòric”
Efraïm Rodríguez
Del 20 de setembre al 19 d’octubre
Inauguració: dia 20, a les 20 h

ESPAI TrANqUIL DE BArBANY
“Personatges de Festa Major”
Francesc Payàs
Fins al 8 de setembre

MUSEU DE GrANOLLErS
“I + D Ibers + Desenvolupament”
Del 27 d’agost al 3 de novembre
Producció: Museu de Cerdanyola, poblat 
ibèric de Ca n’Olivé, Museu Torre Ball-
dovina de Santa Coloma de Gramenet, 
Diputació de Barcelona

“Neandertals a Catalunya”
Fins al 10 de novembre 
Producció: Universitat de Barcelona i 
grups de recerca Quaternari-SERP
i DIDPATRI

CONTINUEN...

L’ADOBErIA
CENTrE D’INTErPrETACIó HISTòrICA 
DEL GrANOLLErS MEDIEVAL
Projecció de l’audiovisual La pell. Un 
viatge per les adoberies històriques 
de Catalunya

MUSEU DE GrANOLLErS
“Mirades i diàlegs 
Fons del Museu de Granollers”
Exposició permanent 

“Paco Merino. Art i compromís”
Fins al 15 de setembre

Exposició “Els inicis del futbol a Granollers”
Foto: Joan Guardia / Col·lecció Josep Garrell
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19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. La bicicleta 
verde, de Dhaifaa al-Mansour (2012). VO 
en àrab
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Waltz, cia. Voadora (Galícia). Circuit de la 
RED de la Coordinadora de Sales Alterna-
tives. Teatre

DIMARTS 24

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Presentació 
de la programació 2013-2014. 
Dinamitzat per Mariano Fernández, Joan 
Carles Gómez i Joan Méndez Camarasa, 
professors de filosofia

DIMECRES 25

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Les tertúlies de l’Arxiu: “L’escola i 
l’ensenyament a Granollers dels anys 20 
als anys 40”, amb el testimoni d’Esteve 
Velilla Miralpeix. Viatge pel passat de 
Granollers. Si tens ganes de descobrir 
vivències i reviure i compartir records,
vine i participa. 
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes i cançons en anglès 
Cal fer inscripció prèvia, tel. 93 879 309 1. 
Places limitades
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. “Contes d’aquí a la lluna” 
amb Patríca McGill 
Activitat de música, cançons i històries 
per a famílies amb nadons de 15 a 35 
mesos. Cal fer inscripció prèvia,
tel. 93 860 44 50

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura. Presenta-
ció de la programació 2013-2014, a càrrec 
de Montserrat Lorente, professora de 
literatura 
Cal fer inscripció prèvia,
al tel. 93 879 30 91. Places limitades

DIJOUS 26

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers 
a principis del segle XX? Participa en 
la descripció de correspondència de 
l’Ajuntament. Grup de treball. Trobades 
cada dijous. Més info: arxiu@ajuntament.
granollers.cat - tel. 93 842 67 37
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

19.30 Espai d’Arts de Roca Umbert
Xerrada-debat: “L’estat de l’art figuratiu 
al segle XXI”, amb Joan Bufill, crític d’art 
i poeta; i Efraïm Rodríguez, escultor 

DIVENDRES 27

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura dels Superlectors. Pre-
sentació de les lectures 2013-2014. Club 
per a nens i nenes de 7 a 11 anys.
Més info: tel. 93 860 44 50

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Connectant amb la teva natu-
ralesa cíclica de dona”
Amb Paki de la Villa
Organitza: Barbany 

19 h i 22 h. Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Searching for a 
sugar man, de Malik Bendjelloul (2012). VO 
en anglès
Organitza: Cineclub de l’AC

20.30 h Hotel Ciutat de Granollers
Xerrada “qualitat de vida”, a càrrec del 
Dr. Miquel Hernández-Bronchud, Dra. 
Eulàlia Cladellas, Glòria Gómez, Dr. Antoni 
Tramullas i Dr. Carles Vallbona . Després, 
sopar benèfic anual comarcal
Més info i reserves, www.oncovalles.cat
Tel. 93 870 01 67
Organitza: Fundació Oncovallès

21 h Teatre de Ponent
Una hora amb Hausson, cia. Mag Hausson 
(Catalunya). Màgia. Assessorament artís-
tic: Hermann Bonnin

DISSABTE 28

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. “Contes d’aquí a la lluna”, 
amb Patrícia McGill 
Activitat de música, cançons i històries per 
a famílies amb nadons de 15 a 36 mesos. 
Cal fer inscripció, tel. 93 879 30 91

11 h Museu de Ciències Naturals
Jornades Europees del Patrimoni Itine-
rari de ciutat. “Geologia urbana a Grano-
llers”. Cal inscripció prèvia:
www.granollers.cat/ovac. Més info:
www.museugranollersciencies.org 
Organitza: Museu de Ciències Naturals

18 h Plaça de la Porxada 
Ballada de danses d’arreu del món
Més info: www.passaltpas.cat
Organitza: Passaltpas 

21 h La Tèrmica. Roca Umbert
Jornades Europees del Patrimoni. Visita 
nocturna dramatitzada a la Tèrmica
Més info: www.rocaumbert.cat
Organitza: Roca Umbert

21 h Teatre de Ponent
Una hora amb Hausson, cia. Mag Hausson 
(Catalunya). Màgia. Assessorament artís-
tic: Hermann Bonnin

DIUMENGE 29

10 h Plaça Jaume I el Conqueridor
2a Caminada i botifarrada popular del 
Lledoner 
Inscripcions: Bar Supongo (pl. Jaume I el 
Conqueridor), fins al 26 de setembre
Organitza: AV Lledoner

11 h Museu de Granollers
Jornades Europees del Patrimoni a 
Catalunya. “8 apunts musicals per a 8 
espais modernistes”. itinerari comentat i 
musical pels elements modernistes més 
destacats de la ciutat. Amb la participa-
ció d’alumnes de l’Escola Municipal de 
Música-Conservatori Josep M. Ruera
Més info: www.museugranollers.cat
www.facebook.com/museudegranollers
Organitza: Museu de Granollers

18 h Església de Sant Esteve
Cicle “La música del cel”. “Música sacra 
dels segles XX i XXI”. Amb el Cor Pasaia 
Abesbatza (Isabel Mantecón, directora) i 
Cor de Cambra de Granollers
(Josep Vila, director)
Organitza: Fundació Pro Música Sacra

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Searching for a 
sugar man, de Malik Bendjelloul (2012). VO 
en anglès
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Una hora amb Hausson, cia. Mag Hausson 
(Catalunya). Màgia. Assessorament artís-
tic: Hermann Bonnin

Podeu fer-nos arribar les activitats 
culturals del vostre establiment, entitat o 
col·lectiu a l’adreça elrengle@ajuntament.
granollers.cat dins de la primera quinzena 
del mes anterior a l’activitat.
La publicació queda supeditada a la dis-
ponibilitat d’espai.
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La seva àrea d’investigació principal es centra 
en l’anàlisi de polítiques públiques compara-
des. A què es refereix?
Vol dir l’acció que fan els governs a l’hora de 
disposar els recursos públics perquè tinguin efecte 
en la societat, ja sigui en programes socials, de 
seguretat, de funcionament de l’economia... el 
que jo analitzo és més el procés polític, com es 
prenen les decisions per arribar a que els ciuta-
dans tinguin determinats resultats, fruit de l’acció 
de govern. La meva especialitat no és tant l’efecte, 
sinó el procés. Normalment el que faig és, més 
que grans teories, analitzar sectors de serveis con-
crets, com les telecomunicacions, i també última-
ment algunes polítiques socials. 

Sobre quins països treballeu?
M’he dedicat bastant temps a treballar sobre 
l’amèrica Llatina. allà he analitzat molt com s’han 
desenvolupat les polítiques públiques després de 
les transicions democràtiques que van tenir alguns 
països els anys noranta, i, sobretot, en l’àmbit de 
polítiques per fomentar el desenvolupament de 
mercats com les telecomunicacions i altres sectors 
on es volia introduir la competència, perquè 
baixessin els preus i hi hagués més dinamisme. 
en alguns casos, han estat estudis encarregats pel 
banc interamericà de Desenvolupament o pel banc 
Mundial. 

 
Jacint Jordana acumula un ampli 
bagatge dins del món universitari. 
Aquest granollerí és catedràtic de 
Ciència Política i de l’Administració a la 
Universitat Pompeu Fabra, un centre en 
el qual s’hi va incorporar gairebé des de 
les seves primeres passes i que en pocs 
anys s’ha situat entre les deu primeres 
universitats del món que tenen menys 
de vint-i-cinc anys. Professor visitant 
d’universitats a Austràlia, Alemanya 
i els Estats Units, també dirigeix 
l’IBEI, una fundació que promou 
formació i programes de col·laboració 
per a investigadors en relacions 
internacionals i polítiques comparades.

També vau estar a Washington.
el 2000 vaig estar un any treballant a Washington 
pel banc interamericà de Desenvolupament, que 
dóna crèdits als governs i impulsa programes i 
polítiques públiques a l’amèrica Llatina. Vaig estar 
en un departament que elaborava informació per 
a funcionaris, feia classes i també em dedicava a 
fer materials docents, sobretot sobre el procés de 
descentralització que ha estat molt important a 
l’amèrica Llatina durant els anys noranta. 

Quina tasca feu com a director de l’Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)?
L’ibei és un institut interuniversitari. és una figura 
una mica especial dins del paisatge de les insti-
tucions universitàries a Catalunya perquè és una 
fundació privada, creada per les cinc universitats 
públiques de l’àrea de barcelona més el CiDob, 
que és un centre de recerca de pensament sobre 
política exterior de barcelona. L’any 2004 es van 
posar d’acord per impulsar un institut per fer for-
mació més acadèmica, màsters i també programes 
per a investigadors en temes de relacions interna-
cionals i de polítiques comparades.

L’objectiu de l’IBEI s’està assolint?
Més o menys, si. L’any que ve farem deu anys. els 
primers anys van ser de definir el projecte. quan 
vam estar preparats per fer moltes activitats, el 

Jacint Jordana
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“Les universitats catalanes en general 
han millorat moltíssim”

2008 i el 2009, ens va venir la crisi a sobre i, per 
tant, han estat anys difícils. Tot i així, el projec-
te és una realitat. en aquests moments tenim un 
centenar d’estudiants, de més de trenta països, que 
estan fent diversos màsters oficials, gairebé tots en 
anglès. També tenim una vintena d’investigadors 
contractats, així com trenta o quaranta professors 
associats, de les universitats de barcelona que 
també donen classes als màsters. internacional-
ment hem aconseguit tenir força anomenada en un 
període de temps relativament breu. 

vau entrar a formar part de la universitat 
Pompeu Fabra gairebé des dels seus inicis.
Hi vaig entrar el 1991, un any després que es 
creés la universitat, quan només hi havia dret i 
economia, amb un equip molt petit que veníem 
de la universitat de barcelona, per crear els estudis 
de polítiques. Vaig estar un temps de degà, també 
tres anys en el rectorat fent de secretari general i 
allà vaig ajudar a impulsar diversos projectes com 
l’escola d’idiomes de la universitat o el sistema 
d’intranet (xarxa de comunicació interna). Van 
ser uns anys molt importants perquè la universitat 
encara era molt petita, l’estàvem definint. També 
en vaig impulsar el pla estratègic que definia les 
línies de creixement. Després, entre el 2001 i el 
2003, vaig fer de vicerector de docència, quan era 
rectora rosa Virós, i vaig desplegar programes de 
qualitat, de millora en les titulacions...

Deuria ser una feina ingent trobar-se amb una 
universitat embrionària.
era un projecte col·lectiu. La idea era fer una 
universitat diferent a les que hi havia: més meri-
tocràtica, més internacionalitzada, que estigués 
molt pendent de la qualitat, on tothom pogués 
fer recerca, no només uns quants, que els estu-
diants fossin el centre de la universitat. el que és 

bo és que hi ha hagut una continuïtat molt clara 
en aquesta línia de treball i per això la universitat 
ha anat agafant més prestigi, és més coneguda i 
tenim més bona reputació. 

Què penseu de les universitats catalanes?
Les universitats catalanes en general han millo-
rat moltíssim. La universitat que jo vaig fer quan 
estudiava als anys vuitanta amb la d’ara no té res 
a veure. és molt millor en tots els aspectes: en 
infraestructures, organització, amb qualitat del 
professorat, amb recerca. quant a la situació ac-
tual, cal dir que hi ha hagut una retallada impor-
tant, com també l’han experimentat altres sectors 
i que el govern ha autoritzat a pujar matrícules 
i això ha fet que es patissin una mica menys les 
retallades, però és que si no fos així haurien hagut 
d’acomiadar encara més gent. 

Pujar matrícules pot comportar que hi hagi gent 
que no pugui accedir als estudis superiors. 
Les taxes de grau han pujat un 50 % més o menys 
i les de màster gairebé s’han doblat. és obvi que 
hi ha persones que poden tenir dificultats. el que 
no acaba de funcionar a espanya és un sistema 
de crèdits que no siguin bancaris, si no crèdits 
com hi ha a d’altres països (alemanya, els països 
nòrdics, inclús anglaterra) que només es tornen 
al cap d’uns quants anys, quan es té una feina que 
permet tornar-los sense problemes. 

no s’ha plantejat implantar aquí aquesta políti-
ca de crèdits?
De fet, el Ministeri d’educació ho va començar a 
fer, però amb la crisi o han tancat aquesta línia de 
crèdit o l’han deixat a la mínima expressió. Per 
la qual cosa havent pujat preus i no tenint una 
política de crèdits o de compensació que funcioni 
bé és fotut. 

“Havent pujat 
preus en les 
matrícules i 

no tenint una 
política de 

crèdits o de 
compensació que 

funcioni és fotut 
poder estudiar a 

la universitat”

Jordana és director del 
màster interuniversitari en 

Relacions Internacionals que 
convoca l’Institut Barcelona 

d’Estudis Internacionals
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Els grups municipals opinen
ICv-EuiATal dia

farà un any

S’apropa l’11 de Setembre, Diada Na-
cional de Catalunya, i ja fa un any de la 
multitudinària marxa de 2012 reclamant 
l’exercici del dret a decidir per al poble 
català. aviat farà un any també de la la-
mentable apropiació electoralista que ar-
tur Mas i Ciu van pretendre fer d’aquella 
manifestació, i de les eleccions en què la 
ciutadania va dir clarament: Dret a deci-
dir, sí. Però drets socials, també.
en aquest any, el panorama nacional ha 
romàs pràcticament immòbil. el govern 
de Ciu, amb el suport incondicional 
d’erC, ha anat plantejat cimeres, tro-
bades i vermuts..., escenificacions d’un 
suposat procés d’alta volada que no es 
materialitza en absolutament res de res. 
Tot plegat, cortines de fum per dilatar i 
allargar l’espera d’un poble que clama 
democràcia, per no reconèixer que no 
s’atreveixen a consultar la ciutadania. i 
deuen pensar que, tenint la poltrona, qui 
dia passa any empeny i tal dia farà un 
any!
això sí, els vots de Ciu i el suport d’erC 
no demoren gens ni mica l’hora de tan-
car línies d’escoles públiques, a l’hora de 
deixar-nos sense urgències nocturnes als 
CaP de la comarca, a l’hora d’acomiadar 
treballadors de TV3, Forestal Catalana o 
l’agència Catalana de Notícies... i és que 
cal recordar que el nostre país, gràcies a 
la lamentable gestió del govern de Mas, 
encara no té, a dia d’avui, “l’estructura 
d’estat” més bàsica de totes: el pres-
supost. i no tenir pressupost, significa 
retallar centenars de milions d’euros a 
les persones treballadores de Catalunya i 
als seus serveis públics.
iCV-euia exigim seriositat. Prou de sai-
nets, prou de protagonisme electoralista 
i messiànic d’artur Mas, prou de falses 
promeses. endavant amb la consulta i 
endavant amb un nou model econòmic 
i social per al nostre país, amb justícia 
social, amb un major equilibri entre 
els més rics i els més pobres, i amb uns 
serveis públics de qualitat i gratuïts.

Josep Casasnovas Vaquero
Portaveu del grup Municipal d’iCV-euia

AGoportunitat
perduda

aquest mes de setembre tornarem a viure una 
diada marcada pel moviment de tot un poble 
a favor de la celebració d’un referèndum per 
decidir el futur polític de Catalunya. i volem 
aprofitar aquesta data tan assenyalada per 
lamentar un cop més que, malgrat que cami-
nem cap a la consulta de 2014, granollers no 
està alineat amb els municipis que clamen per 
la independència. estem davant una oportu-
nitat perduda que mostra com la voluntat de 
l’equip de govern, amb l’alcalde Mayoral al 
capdavant, no està en sintonia amb la voluntat 
dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat. 
i afirmem això després que el grup socialista 
ha votat en contra de totes les mocions de 
caire nacional que hem presentat aquesta 
legislatura (i també en l’anterior!), amb 
l’única excepció de l’abstenció en l’adhesió a 
la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir 
del poble de Catalunya de principis d’any, que 
va permetre que s’aprovés.  
Per exemple, l’octubre de 2011 va impedir 
que granollers s’adherís a l’associació de 
Municipis per la independència, a diferència 
d’altres capitals de comarca i altres municipis 
on el PSC té majories més generoses i que van 
facilitar l’accés a aquesta associació,  com a 
Sant Joan de les abadesses,  aiguafreda o Sant 
Pere de Vilamajor. 
Just un any després, els socialistes van votar 
en contra d’una moció per instar a la cele-
bració d’un referèndum per decidir el futur 
polític de Catalunya. i ara fa dos mesos, va 
rebutjar que granollers exercís la sobirania 
fiscal, malgrat la legalitat de la proposta i mal-
grat que en altres poblacions el PSC s’hi havia 
abstingut o fins i tot hi havia votat a favor 
(per exemple, a Sant Celoni).
a data de 15 de juliol, moment en què lliu-
rem aquest article, tenim pendent la votació 
d’una moció d’adhesió al Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, i ens atrevim a assegurar que el 
grup socialista també hi votarà en contra.
Falta molt poc, però l’ajuntament de 
granollers no està al costat dels milions de 
ciutadanes i ciutadans que donen suport a la 
independència i al dret legítim i democràtic 
a decidir, perquè cal decidir si volem viure 
millor. Volem un consistori al costat dels que 
reclamen una Catalunya al marge d’espanya. 
Però la realitat és que el PSC seguirà perdent 
l’oportunitat de defensar i treballar per la 
constitució de la república Catalana.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’acció granollers 
(erC, rCat, gi i JerC)
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els darrers 30 anys, l’actual model demo-
cràtic i territorial ha fet possible la millora 
de l’autogovern i el desenvolupament econò-
mic i social de Catalunya. avui, però, impos-
sibles de preveure l’any 1978, són evidents 
els defectes de l’estat de les autonomies; 
molts creiem que cal fer una reflexió a fons 
i una revisió de l’actual model territorial. De 
fet, la reforma de l’actual estatut de Catalunya 
ja anava en aquesta direcció.
al PSC defensem que la integració dels 
pobles d’espanya en un projecte compartit 
pot i ha de millorar; per nosaltres, la millor 
resposta es troba en els plantejaments fede-
rals d’unió, llibertat, autogovern i govern 
compartit. Creiem que necessitem un nou 
gran acord i que els canvis no es poden fer 
de manera unilateral sense grans compromi-
sos institucionals i sense empara legal.
Vivim en un estat de dret i la llei i la demo-
cràcia són indissociables. és absolutament 
temerari enfrontar el principi democràtic al 
principi de legalitat. en un estat democràtic 
les lleis es canvien a través de lleis i són 
reflex també de l’estat d’opinió ciutadà.
reforma federal per aclarir un sistema de 
repartiment de competències avui massa 
vegades confús i conflictiu. reforma federal 
del Senat per convertir-lo en una cambra 
de representació de les Ca on es vegin les 
lleis amb afectació territorial. Model de 
finançament federal basat en el principi 
d’ordinalitat, on garantint la suficiència i la 
solidaritat el resultat final no pugui variar 
el punt de partida de cada territori. reforma 
constitucional per reconèixer el caràcter 
plurinacional, pluricultural i plurilingüís-
tic de l’estat.
avançar cap un estat federal no és un camí 
fàcil, ho sabem. altres es troben més còmo-
des en la confrontació en un moment de 
fortes tensions emocionals i vitals que també 
tenen l’origen en la greu crisi econòmica. 
Nosaltres no estem pel conflicte permanent, 
ni per l’immobilisme que ens retornaria 
a l’espanya dels 60. estem pel diàleg, per 
l’entesa i el pacte.
Defensar un nou model federal no és ex-
cloent d’impulsar i defensar la convocatòria 
d’un referèndum per tal que els ciutadans i 
ciutadanes puguin exercir el dret a decidir 
el futur polític del país, mitjançant una pre-
gunta que porti a una resposta clara, en un 
marc legal i acordat que ha d’exigir, doncs, 
una negociació seriosa, profunda i amb 
el temps necessari entre ambdós governs, 
espanya i Catalunya.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’auntament de granollers

Des del 2007, granollers està governada per 
la majoria absoluta del PSC. és natural que 
el partit que l’ha obtinguda se’n senti cofoi. 
També és lògic que la resta dels partits polítics 
a l’oposició opinin que no és bo que un partit 
pugui fer i desfer sense demanar opinió. el 
pitjor de tot, però, és que el partit que governa 
amb majoria absoluta oblidi que, a vegades, té 
l’obligació d’arribar a pactes amb l’oposició. i 
d’aquí ve el drama. 
en posaré dos exemples:
a la passada Junta general de granollers 
Promocions Sa (societat mercantil de capital 
exclusivament municipal de l’ajuntament de 
granollers) se’n va proposar la dissolució. 
Perquè s’aprovi, fa falta el vot afirmatiu de 2/3 
dels presents a la Junta (formada pels regidors 
de l’ajuntament). evidentment el PSC hi està 
a favor (per això ho proposa) i Ciu, també 
(creiem que és millor tancar-la que seguir 
llençant diners per la finestra). Però el PSC no 
es posa en contacte amb Ciu abans de la vota-
ció. Per què?!, si tenen majoria absoluta! 
a mitja Junta, després d’aprovar els comptes 
anuals amb el vot contrari de Ciu, el PSC es 
fa  enrere i retira la proposta de dissolució de 
la Societat, per por de perdre la votació. és 
evident que després de tants anys de majoria 
absoluta, el PSC ha perdut la capacitat de pactar. 
i el segon exemple: en el darrer ple de juny 
es va aprovar, per unanimitat, un nou pla de 
xoc per contribuir a pal·liar els efectes de la 
crisi. evidentment tots estem d’acord a aportar 
diners municipals en programes d’atenció 
social, a donar suport a l’ocupació i a impulsar 
la  reactivació econòmica. em van cridar 
l’atenció, però, les intervencions de cada 
grup municipal al Ple, en aquest punt. el Sr. 
Casasnovas es va lamentar que des del PSC no 
haguessin adoptat cap mesura proposada pel 
grup d’iCV-euia. La intervenció del Sr. Mur va 
seguir pel mateix camí: cap de les propostes 
d’acció granollers va ser assumida pel partit al 
govern. el PP, coneixedor de l’actitud del PSC 
davant les seves propostes, no va ni intentar-
ho. Des de Ciu també lamentem que no hi 
hagi cap voluntat d’accedir a cap de les nostres 
propostes. 
Conclusió: el PSC ha perdut la capacitat 
d’acceptar cap altra cosa que no sigui el seu 
programa i les seves decisions. Ni tan sols en 
propostes tan positives com el Pla de Xoc, 
en el qual tots estem d’acord. Ni tan sols per 
arribar a pactes necessaris per dissoldre una 
societat municipal caducada.

Pius Canal
Convergència i unió

D’aquí a pocs dies començarà un nou 
curs escolar i, com ve sent habitual, no 
estarà exempt de polèmica, arran de la 
futura aplicació de la nova llei d’educació 
(LoMCe).
Des dels anys 70, són massa les reformes 
que s’han fet en tan poc termini de temps.
Durant tots aquests anys, hem anat veient 
que els resultats escolars no han estat els 
esperats i pensem que per això s’han anat 
fent tantes reformes educatives, reformes 
que no han solucionat el problema endè-
mic de l’educació.
ara, amb la reforma del PP, són moltes les 
veus que s’hi aixequen en contra; pre-
cisament aquells que han anat canviant 
i reformant la llei d’educació massa a la 
lleugera sense solucionar els errors de 
cadascuna d’elles, cosa que ens ha portat a 
la situació actual.
Creiem que aquesta reforma és l’adequada 
per evitar l’alt fracàs escolar existent; 
per tant, entenem que s’ha d’esperar un 
temps prudencial per veure l’eficàcia dels 
canvis aplicats i no actuar com ho han fet 
governs anteriors.
D’entre els canvis que la llei ens plante-
ja, hi ha l’aposta clara per la Formació 
Professional tradicional i dual, de la qual 
el director d’innovació i indicadors de 
Progrés de l’oCDe va assegurar que estava 
en línia amb la d’altres països del nostre 
entorn. aquestes són declaracions fetes en 
relació amb la presentació de l’anàlisi feta 
l’any 2011 per l’oCDe del sistema educa-
tiu en 34 països. en aquest informe també 
trobem unes dades que són interessants: 
la despesa pública per cada alumne en 
educació Pública és d’un 15% més que la 
mitjana de l’oCDe i la ue21.
així doncs, creiem que els que ara no són 
al govern, n’estan fent un ús partidista, ja 
que, d’una banda, espanya aporta més di-
ners per alumne que la mitjana de la resta 
d’europa i, de l’altra, les reformes que han 
portat el país a tenir els nivells de fracàs 
escolar i, per tant, de desafecció a la cultu-
ra de l’esforç, són fruit d’un partit polític 
que ha anat a les palpentes reformant cada 
5 anys la llei d’educació, sense abordar 
amb intensitat el problema de fons. 

Fermí Gutiérrez Martínez
Portaveu i regidor grup Municipal PP

PSCDiàleg, entesa
i pacte

un nou curs
escolar

PP CiuSobra teoria,
manca pràctica






