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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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Segueix-nos 
a les xarxes 
socials:

www.facebook.com/
ajuntamentgranollers

    @granollers

Tota la informació  
de la ciutat a: 

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

> Les tres sincronistes formades en el Club Natació 
Granollers han aconseguit sis medalles de plata 
en el Campionat del Món de Natació de Barcelona

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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Fira ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
 Dissabte 5 d’octubre, de 8 h a 15 h
 Parc Firal

FIRA AL CARRER 
Dissabte 5 d’octubre, de 10 h a 21 h 
Carrers de Santa Elisabet, Travesseres i Corró 
Organitza: Associació de Comerciants La Traca 

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 5 i 19 d’octubre, tot el dia 
Plaça de les Olles

COL·LECTIU D’ARTESANS 
D’ELABORACIó PRÒPIA
Dissabte 26 d’octubre, tot el dia
Plaça de la Corona

ASSOCIACIó DE PRODUCTORS 
PER LA QUALITAT DEL vO
Dissabte 19 d’octubre, tot el dia
Plaça de la Porxada
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Des dels seus orígens, els centres 
cívics de Granollers han acollit 
activitats artesanals per  a totes les 
persones interessades en aquest 
àmbit. Ara, fan un pas més i presenten 
el projecte “Fabricant respostes”, 
amb l’objectiu de difondre l’artesania 
i aportar nous elements de reflexió 
a l’entorn del fet artesà. Amb aquest 
propòsit, s’han programat exposicions 
i activitats complementàries que 
posen l’accent en l’objecte i també en 
el procés de fabricació artesana. La 
primera exposició s’inaugura el dia 
17 d’octubre al Centre Cívic Nord i se 
centra en el treball dels lutiers, a partir 
de les fotografies de Lluís Salvadó. 

 ITINERARI DE CIUTAT

Granollers 
medieval
Diumenge 20 d’octubre el Museu de Granollers 
organitza un recorregut pels testimonis 
medievals de la ciutat, una proposta per 
aprofundir en el coneixement de la història 
local, des que va néixer al voltant de l’església 
parroquial de Sant Esteve, passant per l’antic 
camí de Barcelona i les antigues places del 
mercat, fins a la plaça de la Porxada, eix 
vertebrador de la transformació moderna de la 
ciutat. 
El punt de trobada serà el mateix museu (c. 
Anselm Clavé, 40), a les 12 del migdia. La visita 
durarà dues hores i cal fer reserva prèvia per 
participar-hi (tel 93 842 68 41). El preu és de 4 
€ per persona (amb descomptes per a persones 
jubilades i entrada gratuïta per a infants de fins a 
12 anys).

10
El 23 d’octubre de 2003 va mo-
rir a Granollers Antonia Roura 
i Barbany. Roura, nascuda a 
Santa Eulàlia de Ronçana el 
12 de febrer de 1908, va ser 
distingida com a filla Adoptiva 
de Granollers, per acord del 
Ple d’11 de febrer de 1998. Va 
ser la junta del Patronat de la 
fundació Antònia Roura qui 
va sol·licitar aquesta distin-
ció amb motiu del seu 90è. 
aniversari. D’aquesta forma 
se li reconeixia la seva llarga 
i meritòria tasca d’ajut a les 
persones més necessitades 
i, sobretot, els darrers anys, per 
la seva dedicació a favor de la 
gent gran.

ANTONIA ROURA CELEBRANT L’HONOR DE SER DISTINGIDA 
COM A fILLA ADOPTIVA DE GRANOLLERS (1998)

fOTO: TONI TORRILLAS /  ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

A Granollers podem veure al llarg 
de l’any unes 50 espècies diferents 
de papallones diürnes. La reina de la 
ruda, en la fotografia, és potser la més 
espectacular de totes. També la podeu 
contemplar a l’exposició de lepidòpters 
del Museu de Ciències Naturals

Nou projecte d’artesania de 
la Xarxa de Centres Cívics
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REPORTATGE
L’Ajuntament destina novament un milió d’euros
a programes d’atenció social, suport a l’ocupació 
i reactivació econòmica

L’Ajuntament ha posat en marxa un 
pla de mesures extraordinàries per 
valor d’un milió d’euros per apaivagar 
els efectes de la crisi. És el segon any 
consecutiu que s’adopta aquest Pla de 
xoc, a proposta del Consell Econòmic 
i Social de Granollers, format per una 
àmplia representació política, sindical 
i empresarial.  Aquests diners, que 
s’aplicaran a programes de promoció 
econòmica i atenció social, provenen 
exclusivament del tancament positiu del 
pressupost municipal de 2012. Tots els 
grups municipals en el consistori (PSC, 
CiU, PP, ICV-EUia i Acció Granollers) 
han donat suport a aquesta mesura.

Granollers té gairebé 6.000 aturats, la meitat 
dels quals ja no cobra cap subsidi. És aquest 
col·lectiu i les seves famílies el que pateix 
especialment els efectes de la crisi. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament de Granollers ha reser-
vat per segon any consecutiu un milió d’euros 
per activar una sèrie de mesures de promoció 
econòmica i atenció social que han d’ajudar 
aquestes persones més febles. La partida més 
important d’aquestes accions, més de 700.000 
euros, correspon a la contractació d’un centenar 
de persones que, durant sis mesos, treballaran 
en diferents serveis i equipaments municipals. 

Programes d’atenció social

Mesures al voltant de l’habitatge, l’increment 
de la dotació de beques i subvencions a entitats 
formen part dels programes d’atenció social 
que ja s’han activat. Per fer front a les situa-
cions de manca urgent d’habitatge, l’Ajuntament 
de Granollers està condicionant dos pisos 
d’acollida d’urgència, que podran beneficiar a 15 
o 16 famílies durant l’any. 
Davant la persistència dels processos 
d’execució hipotecària, es continuarà el servei 
d’assessorament legal gratuït que es porta a 
terme a l’Oficina d’Intermediació Hipotecària, 
situada a Granollers Promocions, al carrer de 
Sant Jaume, 16-26, 5a planta. Aquest és un 
servei creat per l’Ajuntament de Granollers i 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers que 
té per objecte facilitar a les persones i famílies 
en situació de risc residencial, la informació i 
l’assessorament per trobar una solució consen-
suada amb les entitats financeres, que pugui 
evitar o posar fi a una eventual execució hipote-
cària en via judicial, constituint-se com a via de 
comunicació i intermediació entre els deutors i 
les entitats financeres. 

Ampliar el nombre de beques

Per tal d’atendre els casos de situació de risc o 
alta necessitat i el nombre de persones bene-
ficiàries, l’Ajuntament destinarà 115.000 euros 
en beques de menjador, d’escoles bressol i 
subvenció als centres educatius per fer possible 
la compra, reutilització i reciclatge de llibres, 
material escolar i altres despeses.
Entitats sense finalitat de lucre que treballen 
directament amb els més desfavorits com el 
Xipré, Creu Roja i l’Associació de Pares i Adults 
amb Discapacitats (APADIS) rebran conjunta-
ment 31.000 euros d’aquest Pla de xoc.

Programes de promoció econòmica

A banda de l’esmentada contractació de cent 
persones aturades de llarga durada o amb 
greu problemàtica social durant sis mesos, 
l’Ajuntament també ha previst accions de suport 

La contractació 
directa de cent 

persones, una de 
les actuacions 

més importants

Aquest juny es va presentar el 
segon Pla de xoc amb l’acord 
de tots els grups municipals

El Pla de xoc 
també insisteix 
en la formació 

per accedir 
al mercat de 

treball i en 
accions socials 

directes per 
ajudar els més 

febles
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Tots els grups municipals acorden destinar diners 
extres per adoptar mesures contra la crisi

a les persones emprenedores, mesures especí-
fiques perquè els joves puguin accedir a un lloc 
de treball i formació per a persones aturades.
En el cas de l’emprenedoria, l’Ajuntament 
atorgarà ajuts a fons perdut per a actuacions 
que aportin valor afegit als productes agraris 
de Palou, tant pel que fa a la producció, com el 
processat o la comercialització. Podran gaudir 
dels ajuts, empreses ja existents o noves que 
rebran com a màxim, el 50 % del cost total de 
l’actuació. Poden ser objecte de subvenció la 
producció agrària ecològica, els sistemes de reg 
eficients, les instal·lacions de processat de pro-
ducte, l’etiquetatge o el màrqueting. Es preveu 
que durant aquesta tardor s’aprovin les bases 
d’aquests ajuts, per als quals s’ha destinat una 
partida de 20.000 euros. Les persones interes-
sades a rebre informació poden trucar a Can 
Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses 
(tel. 93 861 47 83) o contactar per correu a pro-
ductesdepalou@ajuntament.granollers.cat.

Formació per a joves

Pel que fa als joves, l’Ajuntament aposta per 
promoure la formació d’aquells que no han 
obtingut l’ESO. En aquest apartat es preveuen 
dues accions: un curs d’hoteleria per a 15 joves, 
i un curs de muntatge d’escenaris, so i llum, per 
a 30 nois i noies, en ambdós casos d’entre 16 i 
25 anys. L’objectiu és que es treguin el graduat 
en l’ESO i continuïn estudiant o s’incorporin 
al mercat laboral. D’altra banda, per als joves 
d’entre 16 i 35 anys amb l’ESO aprovada i que no 
han pogut entrar en cap cicle formatiu, es farà 
un curs que permeti acreditar el mateix conei-
xement que si l’haguessin fet. 

Habilitats tecnològiques per buscar feina

Amb l’objectiu de conèixer les principals eines 
per trobar feina, que actualment se centren 
de manera gairebé exclusiva en Internet, i 
d’adquirir competències en tecnologia de la 
informació i la comunicació, l’Ajuntament ha 
programat uns tallers que s’inicien el mes 
d’octubre. Aquesta formació gratuïta s’adreça 
a persones aturades de Granollers i oferirà 
l’oportunitat a qui ho vulgui de poder-se prepa-
rar l’examen per treure’s l’acreditació ACTIC, un 
certificat que estableix la competència digital de 
la persona, i que, cada vegada més, es valora en 
els processos de selecció de personal.

Amb el Pla de xoc, 
l’Ajuntament aporta recursos 

per intentar evitar els des-
nonaments per no pagar la 
hipoteca, amplia la dotació 

per a beques, promou la 
formació de joves i fomenta 

l’emprenedoria en l’àmbit de 
Palou.
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El carrer de Guayaquil, la plaça del Peix i el 
carrer de Teatre, més còmodes per als vianants 

Aquest setembre han començat les obres de 
conversió en plataforma única del carrer de 
Guayaquil, la plaça del Peix i el carrer del 
Teatre, que s’han adjudicat a Excavacions 
i Obres Públiques Requena per 97.775,35 
euros, IVA inclòs. Tant en el carrer de Gua-
yaquil com en la plaça del Peix s’eliminaran 
totes les barreres arquitectòniques, seguint 
el criteri de tot el centre de la ciutat en què 
el vianant és el protagonista.
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Les obres del carrer de Girona avancen al ritme previst. La vorera de 
ponent, fins al carrer de francesc Ribas, està gairebé acabada, i ja s’hi 
poden veure les noves columnes d’enllumenat que disposen de llums 
de LED. Aquestes lluminàries estan situades a diferent nivell: a 4 me-
tres d’altura per als vianants, i a 10 metres per al vial. En aquest darrer 
cas serà possible fer dos tipus d’encesa en funció de l’horari i les 
necessitats, fet que permetrà millorar encara més l’estalvi energètic. 
Durant l’estiu també es van acabar les feines d’instal·lació de la nova 
xarxa d’aigua potable, les canalitzacions elèctriques, l’enllumenat pú-
blic, les telecomunicacions i la semaforització de la vorera de ponent.
Pel que fa a la vorera de llevant s’està treballant en la col·locació de 
bordó i panot, a partir del carrer de l’Enginyer i en la construcció de les 
xarxes de serveis fins al carrer de les Minetes, alhora que s’avança en 
la construcció de la vorera en direcció nord.

El carrer de Girona disposarà de llums que consumeixen menys

En el carrer de Guayaquil el paviment estarà 
format per dues franges laterals adossades 
a la línia de façana, de peces quadrades de 
formigó que marcaran l’itinerari principal dels 
vianants, i una franja de calçada d’asfalt amb 
una línia central també d’aquestes peces de 
formigó, coincidint amb el aiguafons del carrer. 
En la plaça del Peix també es crearan zones 
amb els mateixos acabats que el carrer de 
Guayaquil, però a més s’hi marcaran algunes 
línies amb llambordes recuperades. També s’hi 
posarà mobiliari urbà i jardineria per crear un 
espai de relació més agradable, alhora que es 
regularà la circulació dels vehicles i s’impedirà 
l’aparcament.
En el carrer del Teatre només es farà una peti-
ta actuació que consistirà a donar-li un acabat 
asfàltic per tal de uniformitzar-lo amb la resta 
de la intervenció.
Com en moltes de les obres municipals 
s’aprofita aquesta actuació per millorar els 
serveis de subministrament. En aquest cas es 
canviaran les canonades de la xarxa d’aigua 
potable per unes de noves, i s’actualitzarà la 
xarxa elèctrica.
Un cop acabi aquesta obra l’Ajuntament preveu 
iniciar en els propers mesos el tram del carrer 
Príncep de Viana, comprès entre la plaça de 
la Corona i el carrer de Guayaquil, seguint el 
mateixos criteris d’urbanització emprats en la 
remodelació del carrer de Guayaquil.

Amb aquesta 
actuació 

s’aprofita per 
posar al dia la 

xarxa d’aigua i 
l’elèctrica

6
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Un any més, diverses entitats i l’Ajuntament de 
Granollers organitzen activitats a la ciutat per 
commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental. 
Aquest any la fEAfES (Confederación Española 
de Agrupaciones de familiares y Personas con 
Enfermedad Mental) ha triat com a lema del Dia 
Mundial de la Salut Mental “Alternatives davant 
la crisi. El valor dels nostres drets”. Amb això vol 
expressar la seva preocupació per com afecta la 
crisi la salut mental i de quina manera es poden 
deteriorar els sistemes d’atenció a les persones 
amb malaltia mental i a les seves famílies, a 
causa de la manca de recursos.
Enguany els actes del Dia Mundial de la Salut 
Mental busquen encara més obrir-se a la comu-
nitat a través d’activitats lúdiques, esportives i 
divulgatives per a tothom. Entre les més desta-
cades, la tercera cursa Germanes Hospitalàries 
Benito Menni “Posa’t en marxa!” que es fa diu-
menge 13 d’octubre a les 10 h, cursa infantil de 
400 m i a les 10.30 h, cursa de 10 km amb sortida 
i arribada a les pistes municipals d’atletisme de 
Granollers. Inscripcions i informació a: 
www.hospitalbenitomenni.org.
Dissabte 19 d’octubre podeu participar a la sego-
na caminada popular de 10 km a les 9 h del matí 
per participar d’una passejada que té com a punt 
de sortida la plaça de la Porxada. I a les 13 h, a 
la plaça de l’Església tindrà lloc el lliurament de 
premis del concurs de cartells del Dia Mundial 
de la Salut Mental.

“Alternatives davant la crisi. 
El valor dels nostres drets”

El Centre d’Informació i Recursos per a 
Dones organitza, per primera vegada, un 
espai de participació en format taula rodona 
per reflexionar sobre el paper de les dones 
al llarg de la història. Es tracta d’un cicle de 
debat en el qual durant quatre sessions es 
revisarà el tracte que s’ha donat a les dones 
al llarg del temps. L’objectiu és fer una revi-
sió històrica sobre algunes de les creences 
i percepcions relacionades amb les dones i 
debatre sobre les conseqüències que tenen 
en l’actualitat. La taula rodona serà a càrrec 
de Mercè Borràs i Pérez, especialista en 
història de les dones, estudiant del progra-
ma “La universitat a l’abast” de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.  
La participació és oberta a tothom, totes les 
sessions són els dimecres d’octubre, de 18 
hores a 19.30 hores, a la salsa de reunions 
de la Casa de Cultura Sant francesc (car-
rer d’Espí i Grau, 1). Cal inscripció prèvia 
trucant al telèfon 93 842 67 14.

Primer cicle de 
debat sobre les 
dones i el seu 
recorregut històric

Amb l’objectiu de donar suport als pares i mares a l’hora d’exercir 
la seva responsabilitat com a educadors, arriba la tercera edició del  
Taller de famílies sota el títol Senzillament tu m’importes, a càrrec 
de Josep Lluís Campoy i Ariño, expert en temes educatius, mestre i 
psicopedagog. 
Tots els dijous del mes de novembre i els dies 5 i 12 de desembre es 
faran set sessions, de 19 a 20.30 hores a Can Puntes (C. Santa Elisa-
bet, 16, 2n) per tractar temes com l’autonomia, l’autoestima, l’exercici 
de memòria, els premis i els  càstigs, la confiança en un mateix, com 
transformar el fracàs en èxit  o la comunicació, entre d’altres. 
Per participar cal inscriure’s del 14 al 25 d’octubre a la web 
www.granollers.cat/educacio, o bé presencialment al Servei 
d’Educació, carrer de Santa Elisabet, 16 planta baixa, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores. Les places són limitades.

Nova edició del Taller de Famílies

Dimecres 9 d’octubre

De deesses a bruixes. De la 
prehistòria a l’edat mitjana
Breu recorregut històric per 
l’antiguitat, Grècia i Roma, i el 
cristianisme. L’Església i les dones

Dimecres 16 d’octubre

Dones poderoses.
Reines i abadesses
Hildegarda de Bingen, Leonor 
d’Aquitània i Isabel la Catòlica

Dimecres 23 d’octubre

Les dones a les ciutats i a 
les fàbriques. Serventes i 
operàries
Per què una dona ha de guanyar 
menys que un home?

Dimecres 30 d’octubre

El feminisme i el moviment 
d’alliberació de les dones. 
El segle XX
Les guerres mundials, els règims 
feixistes i les dones
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Ens voleu ajudar a identificar persones que 
formaven part dels primers equips de futbol de 
la ciutat? Només cal que us dirigiu a la planta 
baixa de l’Ajuntament, a la plaça de la Porxada, 
6, on trobareu una nova exposició fotogràfica 
produïda per l’Arxiu Municipal sobre els inicis 
del futbol a Granollers. Allà, conjuntament amb 
les catorze fotografies exposades, d’entre 1910 
i 1950, hi trobareu una llibreta amb diverses 
fotografies d’equips de futbol i una graella a 
sota per poder identificar els seus integrants. 
D’aquesta manera, ens ajudareu a fer memòria 
històrica dels primers equips del Granollers 
foot-Ball Club, anomenat després Granollers 
Sport Club, Club Deportivo Granollers i, final-
ment, Esport Club Granollers.  
En aquesta exposició podreu contemplar, entre 
d’altres, instantànies del camp del Gas, el 
primer terreny de joc amb condicions on es va 
practicar el futbol a partir de 1913; la inaugu-
ració del camp de futbol del carrer Girona, l’any 
1922; o l’entrada principal del camp, quan la via 
del tren passava just per davant. 
A més, totes aquelles persones que ho vulguin, 
poden aportar fotografies sobre el futbol a Gra-
nollers durant la primera meitat del segle XX a 

Ajuda’ns a documentar fotografies 
sobre els inicis del futbol a Granollers

L’Arxiu Municipal contribueix a recordar i descobrir el Granollers 
d’abans, per mitjà de la producció de cineastes amateurs de la ciutat 
que hi han donat les seves pel·lícules. Amb motiu del Dia Internacio-
nal del Patrimoni Audiovisual, al Centre Cultural de Granollers, es 
projectarà un curt del fons de l’Arxiu, just abans de la pel·lícula de la 
programació del Cineclub, amb la col·laboració de l’Associació Cultural 
de Granollers. Es tracta de la producció d’OH! GRANOLLERS, de l’any 
1977, dirigida per Jordi Mauri, en blanc i negre, de 8’55” de durada. Es 
projectarà al principi de les dues sessions del Cineclub: divendres, dia 
25, a les 19 i a les 22 hores i, diumenge, 27, a les 19 h.
A més, la segona de Les tertúlies de l’Arxiu es dedicarà a “Els cinemes 
de Granollers dels anys 50 als 70”. Aquesta tertúlia tindrà lloc dimarts 
22 d’octubre, a les 17 h, a l’Arxiu Municipal de Granollers.
La commemoració del Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, el 
27 d’octubre, proclamat per la UNESCO l’any 2005, ha de servir per 
conscienciar la població mundial de l’alt risc de perdre el nostre pa-
trimoni audiovisual, per la degradació dels materials i l’obsolescència 
tecnològica. També ha de ser una oportunitat per mostrar-ne la tasca 
de recuperació i conservació que s’està portant a terme des de dife-
rents institucions.

l’Arxiu Municipal, al carrer de Sant Josep, 7 
(a/e: arxiu@ajuntament.granollers.cat ).
L’exposició, que coincideix amb l’any en què 
l’Esport Club Granollers celebra el seu centena-
ri, es pot visitar fins al 29 de novembre.

L’exjugador del Granollers, 
Vega, el primer a l’esquerra, 
identifica fotografies amb 
altres companys del futbol

Projecció d’un 
curt i tertúlies per 
commemorar 
el Dia del Patrimoni 
Audiovisual

fotograma del curt OH! GRANOLLERS, de Jordi Mauri / Arxiu Municipal de Granollers
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Per conèixer els establiments, comerços, bars 
i restaurants que hi ha a Granollers podeu 
accedir a un mapa de la ciutat que permet fer 
una cerca de botigues segons la seva tipologia. 
L’aplicació, que trobareu a www.granollers-
mercat.cat, s’ha fet a partir d’un exhaustiu 
treball de camp contrastat amb la base de 
dades d’activitats econòmiques de què disposa 
l’Ajuntament. 
El resultat és un cens molt actualitzat ja que 
durant dos mesos s’han verificat, sobre terreny, 
les dades de canvis i noves altes d’establiments. 
A la web s’habilita una adreça electrònica de 
contacte per tal que les persones interessades 
puguin comunicar els canvis o les possibles 
correccions, d’aquesta manera es mantindrà 
actualitzada la informació a la web.
Granollers té 2.434 activitats comercials obertes 
en planta baixa (botigues, bars i restaurants), a 
data de maig de 2013. També hi ha 780 locals 
buits. En els barris cèntrics més comercials 
(centre, Joan Prim i Ponent) el percentatge de 
locals buits està al voltant del 17 %, una propor-
ció similar a altres capitals comercials. Concre-
tament, a la zona de vianants el nivell d’ocupació 
de locals comercials es troba al 97 %.

Un mapa virtual mostra el cens 
de botigues i restaurants de la ciutat 

Can Muntanyola Centre de Serveis a les Empreses 
programa la segona edició del Pla d’entrenament 
per a dones emprenedores amb l’objectiu de donar 
a conèixer les habilitats necessàries per emprendre 
un negoci. En 10 sessions es treballaran els àmbits 
següents: mirada interior, intel·ligència emocional, 
creativitat, marca personal, fer xarxa, productivitat 
personal, dibuix per construir el model de negoci i 
comunicació.
Els entrenaments es faran a Can Muntanyola, els 
dilluns del 14 d’octubre al 16 de desembre, en horari 
de 9.30 a 13.30 h. Les inscripcions es poden fer a 
www.granollersmercat.cat.
Maria Batet, entrenadora de persones emprenedores 
i dels valors d’emprendre, impartirà les sessions. La 
primera edició d’aquesta formació es va fer durant els 
mesos de març i abril. Un total de 18 dones emprene-
dores van formar-se i van treballar tots els elements 
indispensables per aprendre a ser emprenedora.

Pla d’entrenament per a dones emprenedores
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Acte d’homenatge al president Lluís Companys 
en el 73è. aniversari del seu afusellament
amb la participació de l’historiador Josep M. Solé i Sabaté 

i de l’Escola Municipal de Música Josep M. Ruera

Dimarts 15 d’octubre, a les 19.30 h. Jardins de Lluís Companys 
(costat Pavelló Municipal d’Esports)

Salut mental comunitària: per un model 
d’atenció amb menyS bombolleS
Jorge L. Tizón, neuropsiquiatre, psicoterapeuta i psicoanalista. Institut 
Universitari de Salut Mental, Universitat Ramon Llull
Dia: dimecres 9 d’octubre de 2013, a les 18 hores 
Lloc: Museu de Granollers

per una mort digna, l’aportació 
de leS cureS pal·liativeS
Germà Morlans, geriatre, Hospital General de Granollers 
Dia: dimecres 20 de novembre de 2013, a les 19 hores
Lloc: Centre Cívic Palou

el calçat i la Salut delS peuS, 
genollS i eSquena
Ingrid Julià, podòloga, Hospital General de Granollers
Dia: dimecres 18 de desembre de 2013, a les 19 hores
Lloc: Centre Cívic Can Gili

dr. internet: la medicina a la xarxa
Bernat Bertran, estudiant de 5è de medicina UB, Hospital Clínic
Dia: dimecres 22 de gener de 2014, a les 19 hores
Lloc: Centre Cívic Nord

relacionS adoleScentS a la xarxa:  
de leS amiStatS perilloSeS, 
el ciberaSSetjament i leS noveS 
manereS de conèixer gent
Jordi Bernabeu, psicòleg, Ajuntament de Granollers
Dia: dimecres 19 de febrer de 2014, a les 19 hores
Lloc: Centre Cívic Can Bassa 

SigneS d’alerta per detectar 
la SordeSa en infantS
Núria Castellanos, audioprotetista, i Francesca Martín, logopeda,  
CREDA Maresme-Vallès Oriental
Dia: dimecres 19 de març de 2014, a les 19 hores
Lloc: Local de l’Associació de Veïns Congost
Carrer de Maria Palau,19-21 (pavelló Congost)

darrerS avençoS i innovacionS  
en el tractament del càncer 
Miquel Nogué, oncòleg, Hospital General de Granollers 
Dia: dimecres 9 d’abril de 2014, a les 19 hores
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller 

la violència maScliSta 
dinS l’àmbit de la parella
Alba Garriga, psicòloga, Ajuntament de Granollers
Dia: dimecres 21 de maig de 2014, a les 19 hores
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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Ràdio Granollers ha començat nova temporada 
amb moltes novetats. La principal és la transfor-
mació del Granollers Avui, el magazín matinal i 
eix vertebrador de la programació de l’emissora. 
A partir d’ara, Ràdio Granollers s’afegeix al pro-
jecte de la Xarxa de Comunicació Local i forma 
part de Matins en Xarxa, un magazín creat per 
la Xarxa amb les aportacions de 16 emissores 
locals, que s’emet de dilluns a divendres. De 10 
a 11 h s’emet la primera part del programa amb 
el presentador Marc Lobato, i d’11 a 14 hores, la 
desconnexió local des de Granollers amb infor-
mació estrictament local amb Paco Agudo com a 
conductor. 
Aquest nou vincle suma esforços i esdevé Matins 
en Xarxa. Granollers Avui. Una fórmula que per-
met disposar de nous espais i el que és més im-
portant concebre un espai per a diverses emisso-
res catalanes des de Granollers: Racconto. Cada 
dilluns (12.30 h) i divendres (12.10 h) Miqui Puig 

Nova temporada amb 
“Matins en Xarxa. Granollers Avui”

L’equip del Matins en Xarxa. 
Granollers Avui
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pren la paraula, es transforma en un personatge 
diferent i ens explica històries que transcorren 
per indrets propers. Tot amanit amb bona músi-
ca. Racconto és l’aportació que fa Granollers a 
aquest projecte comú d’emissores locals. 
El músic i comunicador Miqui Puig continua amb 
Can Tuyus, una producció de Ràdio Granollers 
per a la Xarxa de Comunicació Local. Aquesta 
temporada podeu escoltar Can Tuyus els diven-
dres i dissabtes a mitjanit.
En el magazín de Ràdio Granollers sempre tro-
bareu temes d’actualitat tractats profundament 
amb especialistes i testimonis dels fets. Cada 
dia, les connexions en directe des de l’exterior 
amb Ernest Arén ajuden a situar l’oient en aque-
lla història que s’explica.
Matins en Xarxa. Granollers Avui conserva espais 
consolidats, però també renova el seu format. 
Ciutat Esportiva i tertúlies esportives amb 
Carles Gil i nous col·laboradors; les tertúlies 
periodístiques presentades per Elisenda Cuquet 
amb periodistes del territori; i la tertúlia política 
moderada per Montse Redondo amb represen-
tants de tots els grups municipals. 
També continuen els espais Castells, dirigit per 
Montse Garriga i Ester Usarralde; Ara estic per 
tu, un espai pedagògic ambn Josep Lluís Campoy 
que parla de la relació amb els adolescents; i En 
Xarxa, un espai en el qual Tino López ens posa al 
dia sobre com avança la tecnologia.
Una de les novetats d’aquesta temporada és El 
Callat, conduït per Esteve Plantada cada dimarts, 
a les 12.10 h. Un espai literari on podeu descobrir 
curiositats vinculades a escriptors, noves publi-
cacions, autors, escoltar recitals de poesia... Un 
espai pensat per als amants de la literatura. 
Cada dia el Matins en Xarxa. Granollers Avui acaba 
amb música amb denominació d’origen del 
Vallès Oriental. Maria Josep Pérez continua amb 
Terra de músics, un espai amb entrevistes, ac-
tuacions i agenda de les actuacions programades 
cada setmana a les sales del territori.

Per seguir Matins en Xarxa. Granollers Avui només cal sintonitzar els 107.6 fM, però també pots escoltar-
lo en directe a www.radiogranollers.cat.

A més, si no et va bé escoltar el programa en el moment de l’emissió sempre pots recuperar-lo al web 
fragmentat per seccions. D’aquesta manera pots escoltar el que t’interessa quan i des d’on vulguis. 

I també en fem difusió a través de les xarxes socials. Ens trobareu a facebook i twitter @RadioGranollers. 

Pots enviar els teus dubtes o suggerències a l’equip del Matins en Xarxa. Granollers Avui a 
granollersavui@radiogranollers.cat 

Escolta Ràdio 
Granollers 
quan vulguis 
i des de 
qualsevol 
lloc
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1
14 a 17 h. Curs de 15 hores 
(del 1/10 al 16/10). Comerciants
Entens al teu client?

2
11.30 a 12.30 h. Sessió. Empreses 
i emprenedors
Internacionalització i traducció

9.30 a 11 h. Jornada. Emprenedors 
i empresa
Tenim els nostres productes 
preparats per exportar? La resposta 
des de la propietat industrial

3
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa

16 a 19 h. Jornada. Empreses
Sóc una PIME exemplar? Com són les 
Pimes exemplars europees?

7
9 a 13.30 h. Jornada. Empreses i 
emprenedors
Alternatives al Finançament Bancari

8
9 a 12 h. Sessió. Empreses
Multifase carretera - aeri 
(ADR – IATA)*

9
9 a 14 h. Curs de 15 hores 
(del 9/10 al 23/10). Empreses
Gestió duanera: logística de la 
compra i venda internacional

10
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat

14
9.30 a 13.30 h. Entrenament 
de 40 hores (del 14/10 al 16/12). 
Empresàries i emprenedores
Pla d’entrenament per a dones 
emprenedores

9 a 14 h. Curs de 15 hores 
(del 14 al 28 d’octubre). Empreses
Comunicació i fidelització de clients*

15
9.30 a 11.30 h. Sessió. Empreses
10 formes d’augmentar el benefici

16
10 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
La cooperativa de treball: una forma 
d’emprendre col·lectivament

17
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa

9.30 a 12.30 h. Taller de 6 hores 
(dies 17 i 21). Empreses i 
emprenedors
Elevator Pitch - el minut de la veritat

9 a 14 h. Curs de 15 hores (del17/10 
al /10). Empreses
Eines avançades d’excel 2007*

18
9 a 14 h. Curs de 10 hores 
(Dies 18 i 25). Empreses
Com elaborar un pla de màrqueting 
digital internacional*

20
9 a 15 h. Curs de 20 hores 
(del 20/10 al 30/10). Empreses
La nova normativa de gestió de 
cobraments i pagaments a la U.E.*

21
9 a 14 h. Taller de 15 hores 
(del 21/10 al 4/11). Empreses
Eines per potenciar el lideratge 
dels comandaments intermedis*

22
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedor 
i empreses 
Més oportunitats de negoci per a la 
meva empresa

9 a 15 h. Sessió. Empreses
Agents comercials a l’exterior. Perfils 
i pautes de treballs com triar-los*

24
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat

9 a 14 h. Taller. Emprenedors
Com fer l’estudi de mercat de la teva 
idea de negoci

9 a 10.30 h. Jornada. Empreses
Trobada Cambra*

25
9 a 12 h. Jornada. Empreses 
i emprenedors
III edició del Fòrum de Col·laboració 
PublicoPrivada TURISME

28
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empreses 
i emprenedors
El paper del màrqueting estratègic i 
operatiu dins l’estratègia empresarial

29
9 a 14 h. Taller. Empreses 
i emprenedors
Com posar el preu als meus 
productes o serveis

30
9 a 13 h. Jornada. Inversors 
i emprenedors
Fòrum d’inversió 
Can Muntanyola-BANC

9.30 a 13.30 h. Sessió. Empreses
LEAN per empreses no industrials*

31
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa

9.15 a 11.30 h. Sessió. Empreses
Servei de Recobrament d’Impagats*

*Delegació Vallès Oriental - Cambra de 
Comerç de Barcelona

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

Octubre 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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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMARTS 1

Matí i tarda Espai Cangur (c. Roger de Flor, 
127)
Inici del nou curs d’activitats per a la gent 
gran
Organitza: Ajuntament de Granollers

18 h Gra. Equipament Juvenil
Inici de l’exposició de fotos del Festival 
Musik N Viu. Autor: Daniel García Crespo
Organitza: Gra

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada. “Granollers dins i fora de les mu-
ralles”, amb Cinta Cantarell, historiadora
Organitza: AGEVO

DIMECRES 2

18.30 h Sala Estabanell (c. del Rec, 28) 
Inici del curs de dibuix i pintura. Amb Joan 
Salvadó
Més informació, 93 860 50 60
Organitza: Fundació Martí l’Humà

20 h Museu de Granollers
Presentació del catàleg de l’exposició 
“Paco Merino. Art i compromís”
Organitza: Museu de Granollers i Grup Pro 
Art Paco Merino

21 h La Troca. Roca Umbert
Inici del curs de Passaltpas. Danses del 
Món 
Més info: www.passaltpas.cat

DIJOUS 3

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

DIVENDRES 4

A les 18 h i a les 19.30 h Espai Tranquil de 
Barbany
Concert Tardó 

A les 19 h i a les 22 h Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. El arte de amar, 
d’Emmanuel Mouret (2011). VO en francès
Organiza: Cineclub de l’AC

21 h Teatre Auditori de Granollers
Romeu i Julieta. Ballet de Cuba 

2a Mostra d’Art Urbà a Roca Umbert
Dissabte 19 d’octubre, se celebra la 2a Mostra d’Art Urbà a Roca Umbert. 
De 5 a 8 de la tarda, es podran veure les obres dels artistes seleccionats 
enguany i participar en dues visites dinamitzades: a la Tèrmica (18 h) de la 
mà d’un antic fogoner; i a l’exposició “Ceci n’est pas une sculpture” d’Efraïm 
Rodríguez a l’Espai d’Arts (19 h). La mostra s’ha fet coincidir amb la jornada 
de treball “A les places! Ciutat, cultura, comunitat”, un espai per a la reflexió 
i la pràctica a l’entorn de l’acció sociocultural, artística i comunitària a l’espai 
públic. La jornada tindrà lloc al CTUG de Roca Umbert, el mateix dia 19, al 
matí. Més info i inscripcions, http://mostradarturbarocaumbert.wordpress.com
tel. 93 846 66 81 (Servei de Cultura – Ajuntament de Granollers).

El 17 d’octubre, a les 7 de la tarda, es presenta al Centre Cívic Nord la 
primera exposició del nou projecte de la Xarxa de Centres Cívics “Fa-
bricant respostes”. Es tracta de la mostra “Luthiers: posar l’ànima a la 
fusta”, un recull de fotografies de Lluís Salvadó que es podrà visitar fins 
al dia 29 de novembre. El projecte “Fabricant respostes” es proposa fer 
difusió de l’artesania i alhora, repensar-la, fer-hi una nova mirada, oferir 
una finestra als artesans i artesanes, i crear espais per a la reflexió a 
l’entorn dels límits entre artesania, art i disseny industrial. La iniciati-
va compta amb la participació de Jesús Ángel Prieto, coordinador de 
l’Escola Massana i assessor del projecte “La ciutat dels artesans” del 
Poble Espanyol de Barcelona. 
L’exposició que dóna el tret de sortida a “Fabricant respostes” gira al vol-
tant del món del luthier, l’artesà que fabrica violins i altres instruments 
de corda. Les fotografies de Lluís Salvadó fan un recorregut pel taller, les 
eines i el procés de creació de l’instrument, des de la matèria primera, la 
fusta, fins al so que produeix el violí en mans del músic. 
Més info, www.granollers.cat/centrescivics

“Fabricant respostes”, nou projecte 
d’artesania als centres cívics
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21 h Teatre de Ponent
Teatre. Dando el cante. Cia. Inma “La Bruja”

DISSABTE 5

De 10 h a 21 h Plaça de la Porxada
Les Golfes. Fira de roba i trastos vells
Organitza: AV Granollers Centre

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. Lorax. A la recerca de la 
Trúfula perduda
A partir de 5 anys. Durada: 83 minuts

17.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar. “L’empremta de l’escultura”
Més info i inscripcions,
www.rocaumbert.cat/espaidarts

De 19 h a 22 h. La Troca. Roca Umbert
Jam de ball swing 
Organitza: Assoc. Lindy Frogs

20.30 h Gra. Equipament Juvenil
Concert. The Downtown Beggars . Rock, 
blues i funky psicodèlic del Vallès. Presenta-
ció del treball From lazy to the Blues 
Organitza: Gra

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Dando el cante, cia. Inma “La Bruja”

00 h Sala 2046 (Pol. Ind. Jordi Camp) 
Concert. Los Tiki Phantoms

DIUMENGE 6

11 h Plaça de la Porxada
Ballada de country 
Organitza: Tot Country Granollers 

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils. Xim, amb el 
Centre de Titelles de Lleida. Titelles
Organitza: Associació Cultural

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. El arte de amar, 
d’Emmanuel Mouret (2011). VO en francès
Organiza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Dando el cante, cia. Inma “La Bruja”

DILLUNS 7

19.30 h Ateneu de Granollers
Cicle de filosofia clàssica a l’Ateneu. 
“L’ésser humà com a subjecte i objecte del 
coneixement de la filosofia grega. La mirada 
dels físics”, amb M. Fernández, prof. de 
filosofia

DIMARTS 8

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada. “Richard Wagner: entre herois so-
litaris, cavallers del Grial i déus de Walhala”, 
amb Joan Vives, músic i divulgador musical
Organitza: AGEVO

Neix l’Aula d’Art i Pensament 
Contemporani de Roca Umbert
A final d’octubre comencen els cursos de la nova Aula d’Art i Pensament 
Contemporani de Roca Umbert, amb l’objectiu d’apropar a tothom les 
pràctiques artístiques contemporànies, en l’àmbit tècnic i també de 
concepte. La formació inclou cinc cursos i tallers diferents, centrats en 
temes com l’art abstracte, la creativitat plàstica, el dibuix al natural amb 
model o la il·lustració i la narració gràfica,  a càrrec dels artistes resi-
dents Carles Azcón, Ermisenda Soy, Rubén Torras, Pau Farell i el taller 
d’art Taleia. Més info i inscripcions, www.rocaumbert.cat/espaidarts

El Teatre Auditori obre la temporada 
amb el Ballet de Cuba

Big Will Shakespeare!!,
al Teatre de Ponent
Teatre de Ponent continua la temporada teatral, encetada al setembre, 
amb l’obra Dando el cante, de la companyia andalusa Inma “La Bruja”, 
un viatge ple de descobriments sobre l’amor, la memòria... (dies 4, 5 i 6 
d’octubre). Segueix amb una proposta de La Trama Produccions, titula-
da Desiertos, de Josep Pere Peyró, una reflexió sobre la societat que ha 
substituït els ideals pels béns materials. Els dies 19 i 20 d’octubre arriba 
a Ponent l’obra Navegants, de Toni Cabré, amb una comèdia  de la cia. 
Factea. I els dies 26 i 27 d’octubre, Big Will Shakespeare!!, amb la cia. 
Big Will, un recorregut teatralitzat per l’obra d’aquest gran autor de la 
literatura universal.
Més info, www.teatredeponent.com

El Ballet de Cuba, dirigit per Alicia Alonso, enceta el dia 4 d’octubre la nova 
temporada  del Teatre Auditori, amb l’adaptació del clàssic Romeu i Julieta. 
El dia 11, arriba una proposta singular, La Caputxeta galàctica, un especta-
cle multimèdia de la cia. Insectotròpics. L’humor també tindrà el seu espai 
aquest mes, amb Carlos Latre i el seu espectacle Yes, we Spain is different 
(dia 18). Salvador Brotons dirigeix la Banda Municipal de Barcelona en el 
concert Wagner amb vents (dia 19). En teatre, María Galiana i Juan Echanove 
trepitjaran l’escenari granollerí amb l’obra Conversaciones con mamá (dia 25) 
i Els Pets presentaran el seu darrer treball a la nostra ciutat (dia 26).
Més info, www.teatreauditoridegranollers.cat
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DIMECRES 9

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “El batec dels desitjos”, 
amb Sandra Rossi. Activitat familiar destina-
da a infants de més de 4 anys

18 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cicle “Dones: l’altra història”. Taula rodona. 
“De deesses a bruixes. De la prehistòria a 
l’Edat Mitjana”, amb Mercè Borràs, especia-
lista en història de dones
Inscripció prèvia, tel. 93 842 67 14
Organitza: CIRD- Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones

18 h Museu de Granollers
Conferència inaugural de l’Aula de la Salut. 
“Salut mental comunitària: per un model 
d’atenció amb menys bombolles”, amb Jor-
ge L. Tizón, neuropsiquiatre 
Organitza: FHAG, ICS, Ajuntament

DIJOUS 10

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

De 18.45 a 20 h Biblioteca Roca Umbert
“Books, authors and conversation”. Charles 
Dickens. “Rich and Poor”
Inscripció prèvia a la biblioteca. Places 
limitades.
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

DIVENDRES 11

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors. Club de lectura per a nois i 
noies de 7 a 11 anys

A les 19 h i a les 22 h Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. La caza, de Tho-
mas Vinterberg (2012). VO en danès
Organiza: Cineclub de l’AC

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada social i fotogràfica. “Il·lumina’t”
Organitza: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

20 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de “Nishikiten. 11a Mostra de 
Bonsai Ciutat de Granollers”. Dies 11, 12 i 
13 d’octubre
Més info, www.artdelbonsai.org
Organitza: Associació Art Bonsai i Museu de 
Ciències Naturals

21 h Teatre Auditori de Granollers
La Caputxeta Galàctica. Cia Insectotròpics 

Víctor Amela visita el 
Club del Llibre
Aquest mes el periodista Víctor Amela partici-
parà en una nova edició del Club del Llibre (23 
d’octubre, 19 h, Casa de Cultura Sant Francesc), 
que periòdicament reuneix els participants als 
clubs de lectura de la comarca.
D’altra banda, dilluns 14 d’octubre (18.30 h) es 
presenta un nou club de lectura a la Biblioteca 
Can Pedrals: “Llegir el teatre”, una tertúlia que 
permetrà als participants aprofundir en el teatre 
llegint textos dramàtics. Amb aquest les biblio-
teques sumen sis clubs de lectura, de diferent 
temàtica (novel·la, català fàcil, clàssics de la lite-
ratura) i adreçats a diferents grups d’edat (infantil, 
joves i adults). Més informació, www.granollers.cat 

El dia 1 d’octubre (18 h) el Gra inaugura una exposició fotogràfica sobre la 
darrera edició del Festival Musik N Viu, amb imatges del jove de la Roca 
Daniel García Crespo que es podran veure fins al dia 18 d’aquest mes.
D’altra banda, el Gra torna a convocar el Concurs de Disseny Jove 2014, 
amb l’objectiu  de trobar el dissenyador/a que ideï la difusió de la progra-
mació de tallers i activitats del Servei de Joventut durant tot l’any vinent. 
La convocatòria s’obre a joves d’entre 15 i 30 anys residents a Granollers 
o la comarca, i la dotació del premi és de 750 euros. El termini de presen-
tació acaba el dia 13 de desembre. Més info, www.grajove.cat

El Museu de Granollers presenta
el catàleg de Paco Merino
El Museu de Granollers i el Grup Pro Art Paco Merino han impulsat la publi-
cació del catàleg de l’exposició “Paco Merino. Art i compromís”, que fins al 
dia 6 d’octubre exhibeix el museu de la ciutat. El catàleg culmina el procés 
de treball engegat l’any 2007 i continuat l’any 2012 del projecte de recerca i 
documentació de l’obra de l’artista que varen fer  Carles Riobó i Glòria Serra. 
La presentació es farà el dia 2 d’octubre (20 h, museu). 
D’altra banda, els dies 11, 12 i 13 d’octubre, el Museu de Ciències Naturals i 
l’associació Art del Bonsai de les Franqueses organitzen la XII Mostra de Bon-
sai Nishikiten, que mostrarà els millors exemplars en una època, la tardor, en 
què els arbres nans es mostren esplendorosos.
Més info.: www.museugranollers.cat - www.museugranollersciencies.org

Exposició fotogràfica
del Festival Musik N Viu 2013
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DISSABTE 12

23 h Nau B1. Roca Umbert
La Festa dels 50 
Organitza: Assoc. Fem-ne 50

DIUMENGE 13

18 h Teatre Auditori de Granollers
La asombrosa historia de Mr. Snow , 
d’Antonio Díaz. Espectacle familiar

18 h Església de Sant Esteve
Cicle de música sacra. “De l’Orient llunyà”, 
amb Saltanat Abilkhanova (orgue)
Organitza: Fundació Pro Música Sacra

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. La caza, de Tho-
mas Vinterberg (2012). VO en danès
Organiza: Cineclub de l’AC

DILLUNS 14

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura de teatre. 
Sessió informativa i presentació de les lectu-
res. Més info, Biblioteca Can Pedrals
Organitza: Biblioteques de Granollers, Servei 
de Biblioteques de la Generalitat de Cata-
lunya, Teatre Auditori de Granollers i Teatre 
Nacional de Catalunya 

DIMARTS 15

11 h Can Puntes (c. Santa Elisabet, 16)
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball
Més info, arxiu@ajuntament.granollers.cat - 
tel. 93 842 67 37
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada. “Hi ha futur sense nuclears ni 
petroli?”, amb Claudi Mans, professor 
d’enginyeria química
Organitza: AGEVO

19.30 h Jardins de Lluís Companys (costat 
Pavelló Mpal. d’Esports, el Parquet)
Acte d’homenatge al president Lluís Com-
panys. En el 73è aniversari del seu afusella-
ment. Org.: Ajuntament de Granollers

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts singulars. Holy Motors (2012, 
França), de Leos Carax
Organitza: Cineclub de l’AC

DIMECRES 16

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. Un lleó a la biblioteca, amb 
Sandra Rossi, rondallaire. Activitat familiar 
per a infants de més de 4 anys

18 h Biblioteca Roca Umbert
Penya dels llibres. Trobada del club de 
lectura per a joves de 12 a 16 anys. Cal fer 
inscripció prèvia a la biblioteca

EXPOSICIONS

ARTMESART
“Recuperant un hobby” Joan To
Pintura a l’oli
De l’1 al 31 d’octubre 

BAR DE ROCA UMBERT
“Giravoltes”. Fotografia
Dins dels actes del 50 aniversari d’en 
Cosme i la Damiana
Del 4 d’octubre al 4 de novembre
Inauguració: dia 4, a les 20 h

CAN JONCH
CENTRE DE CULTURA PER LA PAU
“Seriosament ... 25 arguments per la 
pau en còmic” 
Producció: Fundació per la Pau
De l’1 d’octubre al 28 de novembre  

CENTRE CÍVIC NORD
“Luthiers: posar l’ànima a la fusta”. 
Fotografies de Lluís Salvadó
Del 17 d’octubre al 30 de novembre
Inauguració: dia 17, a les 19 h

CENTRE CULTURAL DE GRANOLLERS
SALA CIUTAT
“Retrats”. Ramon Aumedes
Del 30 d’octubre al 12 de gener
Inauguració: dia 30, a les 20 h

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
EL MUR
Arnau Bellavista
Del 29 de setembre al 19 d’octubre

A L’APARADOR
Raul Salvatierra
Del 29 de setembre
al 19 d’octubre

GRA. EQUIPAMENT JUVENIL
Festival Musik N Viu 2013. Daniel 
García Crespo. Fotografies
De l’1 al 18 d’octubre
Inauguració: dia 1, a les 18 h

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
XI Mostra de Bonsai Nishikiten Ciutat 
de Granollers
Selecció dels millors exemplars
Dies 11, 12 i 13 d’octubre
Producció: Assoc. Art Bonsai, Museu 
de Ciències Naturals.
Inauguració: dia 11, a les 20 h

ROCA UMBERT
FÀBRICA DE LES ARTS
2a Mostra d’Art Urbà
MAU a Roca Umbert
Dissabte 19 d’octubre, de 17 h a 20 h

CONTINUEN...

AB GALERIA D’ART
“Roig i foc”. Guadalupe Masa 
Fins al 26 d’octubre

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Els inicis del futbol a Granollers” 
Fotografies
Producció: Arxiu Municipal
de Granollers 
Fins al 29 de novembre

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
“Ceci n’est pas une esculpture
Estratègies, subproductes i residus 
d’un taller escultòric”
Efraïm Rodríguez
Fins al 19 d’octubre

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
“Paco Merino. Art i compromís”
Fins al 6 d’octubre
“I + D Ibers + Desenvolupament”
Fins 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
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent

©TONi TORRiLLAS. 2013
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18 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cicle “Dones: l’altra història”. Taula rodo-
na. “Dones poderoses. Reines i abadesses”, 
amb Mercè Borràs, especialista en història 
de dones
Inscripció prèvia, tel. 93 842 67 14
Organitza: CIRD- Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones

19 h Gra. Equipament Juvenil
Xerrada: “El futur del mercat de treball”. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys que cerquen 
feina i tenen interès a encaminar-se profes-
sionalment cap a ocupacions emergents
Inscripció prèvia:
treball.vallesoriental@oficinajove.cat
Organitza: Oficina Jove Vallès Oriental

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. El azar de la mujer rubia, de 
Manuel Vicent. Dinamitzat per Maite Roldán, 
escriptora. Cal fer inscripció prèvia a la 
Biblioteca Roca Umbert

19 h Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició “Luthiers: posar 
l’ànima a la fusta”. Amb fotografies de Lluís 
Salvadó. Dins del projecte de difusió de 
l’artesania “Fabricant respostes”

22.30 h Nau B1. Roca Umbert
El Fusiònica arriba a la B1!. Actuacions: 
Afraid to speak in public + Autodestrucció
Més info: www.naub1.cat

DIVENDRES 18
18.30 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “L’ecologia emocional”, amb 
Xavier Guix, psicòleg i escriptor

19 h i 22 h. Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. La plaga, de 
Neus Ballús (2013)
Organiza: Cineclub de l’AC

19.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada “Càmeres compactes”, amb Agus-
tín González
Organitza: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

20 h Gra. Equipament Juvenil
Escenari obert a tots els joves i grups de jo-
ves, i sobretot als residents a l’equipament, 
perquè mostrin dalt de l’escenari les seves 
creacions, obres i habilitats.
Més info, www.grajove.cat
Organitza: Gra

21 h Teatre Auditori de Granollers
Yes, We Spain is different. Carlos Latre 

22.30 h Nau B1. Roca Umbert
Fusiònica, dia 2 . Actuacions: L’Hereu Es-
campa + Exxasens + Murnau B + Yahi
Més info: www.naub1.cat

00 h Sala 2046 (Pol. Ind. Jordi Camp) 
Concert. Thug Ladies DJs

DISSABTE 19

De 10 h a 14 h CTUG- Roca Umbert
Jornada de treball “A les places! Ciutat, 
cultura, comunitat”
Més info, http://mostradarturbarocaumbert.
wordpress.com - Tel. 93 846 66 81 

Tot el dia Plaça de la Porxada
Diada del càncer de mama. Taules informa-
tives i activitats per a tothom
Organitza: Fundació Oncovallès

10 h Ateneu de Granollers
Cicle de filosofia clàssica a l’Ateneu. 
“L’ésser humà com a subjecte i objecte del 
coneixement de la filosofia grega. Pers-
pectiva metafísica de la realitat”, amb Joan 
Carles Gómez, prof. de filosofia

14 h Centre Cívic Can Gili
Botifarrada amb mongetes 
Organitza: AV Can Gili

De 17 h a 20 h Roca Umbert
2a Mostra d’Art Urbà - MAU a Roca Umbert

17 h Centre Cultural de Granollers
Espectacle musical 
Organitza: Flors i Violes

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Catàleg 
de monstres”. Sessions de lectura i experi-
mentació per a famílies a partir dels àlbums 
il·lustrats. Per a infants de més de 4 anys. 
Cal fer inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50

18 h Centre Cultural de Granollers
Celebrem: En Joangi i la Tina fan 10 anys. Cia 
Pallassos. Espectacle familiar 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Wagner amb vents. Amb Salvador Brotons 

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Navegants, de Toni Cabré. Cia. 
Factea
Organitza: Teatre de Ponent

22.30 h Nau B1. Roca Umbert
Fusiònica, dia 3. Actuacions: Estricalla + 
Salvaje Montoya + Una bèstia incontrolable 
+ Assac!
Més info: www.naub1.cat

DIUMENGE 20

De 12 h a 14 h Museu de Granollers
Granollers medieval. Itinerari pels testimo-
nis medievals de la ciutat de Granollers
Inscripcions, tel. 93 842 68 41

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils. Els músics de 
Bremen, amb la cia. Xim Xap
Organitza: Associació Cultural

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. La plaga, de 
Neus Ballús (2013)
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Navegants, de Toni Cabré. Cia. 
Factea
Organitza: Teatre de Ponent

DILLUNS 21

Tarda Gra. Equipament Juvenil
Setmana del Terror. Del 21 al 25 d’octubre. 
Activitats i tallers diversos per preparar el 
túnel del terror. Més info, www.grajove.cat
Organitza: Gra

DIMARTS 22

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Dia Internacional del Patrimoni Audiovi-
sual. Les tertúlies de l’Arxiu: “Els cinemes 
de Granollers dels anys 50 als 70”, amb el 
testimoni de Jordi Riba i Torelló
Més info, arxiu@ajuntament.granollers.cat - 
tel. 93 842 67 37
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada. “Els templers, set segles de lle-
genda”, amb Josep M. Sans, historiador
Organitza: AGEVO

DIMECRES 23

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda. Bla, bla, bla, amb Patrícia 
McGill, rondallaire
Sessió destinada a famílies amb nadons de 0 
a 15 mesos. Cal fer inscripció prèvia,
tel. 93 860 44 50

18 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cicle “Dones: l’altra història”. Taula rodo-
na. “Les dones a les ciutats i a les fàbriques. 
Serventes i operàries”, amb Mercè Borràs, 
especialista en història de dones
Inscripció prèvia, tel. 93 842 67 14
Organitza: CIRD- Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de prevenció del càncer de mama. 
Amb Guadalupe Peñalva, ginecòloga, i Eugè-
nia Cànoves, infermera
Organitza: Fundació Oncovallès
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19 h Casa de Cultura Sant Francesc
El Club del Llibre. Trobada dels clubs de 
lectura del Vallès Oriental amb Víctor Amela, 
periodista i escriptor
Organitza: Biblioteques de Granollers, Dipu-
tació de Barcelona

DIJOUS 24

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

20 h Centre Cultural de Granollers
Cicle “Elles Dirigeixen”. Tres dies amb la 
família (2009), de Mar Coll
Organitza: CIRD

DIVENDRES 25

19 h Espai Tranquil de Barbany
Presentació del llibre Miralls en equilibri, de 
Carme Guillamon

A les 19 h i a les 22 h Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. Barbara, de 
Christian Petzold (2012). VO en alemany
Amb motiu del Dia Internacional del Patri-
moni Audiovisual, projecció prèvia del curt 
Oh Granollers (1977), de Jordi Mauri
Organiza: Cineclub de l’AC, Arxiu Municipal 
de Granollers

21 h Teatre Auditori de Granollers
Conversaciones con mamá, de Santiago Car-
los Oves. Amb Maria Galiana i Juan Echa-
nove. Xerrada amb la companyia després de 
l’espectacle 

DISSABTE 26

8.30 Centre Cívic Jaume Oller
Sortida fotogràfica als Aiguamolls de 
l’Empordà, amb Joan Bigas
Organitza: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Bla, bla, bla, amb Patrícia 
McGill
Activitat de música, cançons i històries per a 
famílies amb nadons de fins a 15 mesos. Cal 
fer inscripció prèvia a la biblioteca.
Tel. 93 879 30 91

11 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Diada de la Rumba. Durant tot el dia, tallers 
de ball i d’instruments, vermut rumbero, 
animació infantil, mostra de rumba vallesa-
na i exposició de llibres i CD
Més info: www.diadadelarumba.cat
Organitza: Foment de la Rumba Catalana, 
Roca Umbert

13 h Plaça Jaume I el Conqueridor 
1r Concurs de Truites del Lledoner i des-
prés, barbacoa amb sardinada 
Organitza: AV Lledoner 

De 16 h a 19 h Museu de Ciències Naturals
Jornada de portes obertes. Visita comen-
tada a les exposicions i als magatzems del 
museu

De 17 h a 22 h Gra. Equipament Juvenil
Túnel del terror: El GRAn Hotel “The End”. 
Cal entrada per entrar al túnel. Més info, 
ww.grajove.cat
Organitza: Actores del Terror

18 h Centre Cívic Can Bassa
Festa del xai i trobada familiar 
Organitza: Associació Almaghfira

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Big Will Shakespeare!!! Cia. Big Will

21 h Teatre Auditori de Granollers
Els Pets. Presentació del nou disc

00 h Sala 2046 (Pol. Ind. Jordi Camp) 
Concert. Hotel Cochambre

DIUMENGE 27

D’11 h a 14 h Museu de Ciències Naturals
Jornada de portes obertes. Visita comenta-
da a les  exposicions i als magatzems del 
museu

11.30 h Plaça de la Porxada
42è Festival Sardanista. Amb la Cobla Vila 
d’Olesa
Organitza: Agrupació Sardanista

18.30 h Sala Tarafa
Concert de guitarra. Manel Sànchez, pro-
fessor i intèrpret. Peces de Bach i sonates 
del Mediterrani
Organitza: Amics Ciutat de Granollers

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Barbara, de 
Christian Petzold (2012). VO en alemany
Amb motiu del Dia Internacional del Patri-
moni Audiovisual, projecció prèvia del curt 
Oh Granollers (1977), de Jordi Mauri
Organiza: Cineclub de l’AC, Arxiu Municipal 
de Granollers

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Big Will Shakespeare!!! Cia. Big Will

DILLUNS 28

19.30 h Sala Tarafa
Conferència. “Cap a la independència: 
eines jurídiques necessàries”, amb Santi 
Vidal, magistrat de l’Audiència Provincial de 
Barcelona
Organitza: ERC Granollers

DIMARTS 29

11 h Can Puntes (c. Santa Elisabet, 16)
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball
Més info, arxiu@ajuntament.granollers.cat - 
tel. 93 842 67 37
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada. “Els castellers, patrimoni 
immaterial de la humanitat”, amb Faust 
Pagès i Sergi Palau, president i cap de colla 
dels Xics de Granollers, respectivament
Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Polis, política 
i estat”. Dinamitzat per l’equip de filòsofs 
Mariano Fernández, Joan Carles Gómez i 
Joan Méndez Camarasa

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts singulars. Les nostres dones (2012, 
Catalunya), de Maia Jenkinson
Organitza: Cineclub de l’AC

DIMECRES 30

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Goldylocks and the three bears. 
Contes i cançons en anglès per a infants de 
més de 4 anys. Cal inscripció prèvia,
tel. 93 879 30 91
Dinamitza i col·labora: Cambridge School

18 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cicle “Dones: l’altra història”. Taula rodo-
na. “El feminisme i el moviment d’alliberació 
de les dones. El segle XX”, amb Mercè
Borràs, especialista en història de dones
Inscripció prèvia, tel. 93 842 67 14
Organitza: CIRD- Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones

20 h Centre Cultural de Granollers
Inauguració de l’exposició “Retrats” de 
Ramon Aumedes

22.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Xarim Aresté
Més info: www.naub1.cat

DIJOUS 31

18 h Plaça de la Porxada
Castanyada. A partir de les 18.30 h, espec-
tacle infantil
Organitza: AV Granollers Centre

19 h Centre Cívic Can Gili
Castanyada 
Organitza: AV Can Gili
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Com compagineu el Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu amb els estudis?
Cristina: Ara mateix estudiaré a les tardes, faré un 
cicle superior de documentació sanitària. Intentaré 
estudiar al màxim possible fins que pugui i quan 
ja estigui preparant el campionat d’Europa, els 
exàmens per al setembre. 

Meritxell: Aquest és el segon any que faré cièn-
cies biomèdiques a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ho tindré difícil perquè tinc moltes 
pràctiques en el laboratori i són obligatòries. En 
tindré algunes als matins i als matins entrenarem. 
No he agafat totes les assignatures del curs perquè 
és impossible fer-les totes.

Laia: El fet de poder compaginar qualsevol mena 
d’activitat amb el nostre esport és molt compli-
cat. Entrenem unes vuit hores diàries, sis dies a la 
setmana, horari que augmenta quan s’acosten les 
competicions. L’any de la olimpíada vam arribar a 
entrenar dotze hores diàries en alguna època. Per 
aquesta raó em va ser impossible poder seguir uns 
estudis durant el curs 2011-12. De tota manera, el 
curs passat vaig començar el grau d’administració 
i direcció d’empreses a la Universitat Oberta de 
Catalunya, que em permet fer una via lenta (curso 
poques assignatures a l’any) i, alhora, poder 

 
Amb les seves sis medalles de plata en el 
Campionat del Món de Barcelona, Cristina 
Salvador, Laia Pons i Meritxell Mas, han 
ratificat la bona feina i la posició que el Club 
Natació Granollers ostenta en la natació 
sincronitzada estatal. L’èxit va venir, després 
d’un relleu polèmic, de la mà d’Esther 
Jaumà, ara seleccionadora espanyola, 
abans directora esportiva del Club Natació 
Granollers. Passada l’exposició en els mitjans 
de comunicació i els reconeixements han 
tornat a la rutina de l’entrenament. Objectiu: 
els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Abans, el 
Campionat d’Europa i el Mundial de Kazan, on 
competiran, com sempre, amb les inassolibles 
russes. Aquest cop en piscina hostil.

seguir els estudis per Internet des de casa. Anar a 
classe se’m fa impossible.

Què va suposar per a vosaltres que l’Esther 
jaumà fos la seleccionadora nacional?
L: El canvi de l’equip tècnic ha estat un canvi 
important per a la sincronitzada. La selecció de 
natació sincronitzada havia entrenat sempre amb 
un únic mètode, i ara entrenem amb un altre, ni 
millor ni pitjor, diferent. Això sí, ha demostrat 
que també obté resultats. El fet que sigui l’Esther 
Jaumà, la nostra entrenadora en el CNG, ha supo-
sat que nosaltres, les del club, ja sabéssim la seva 
forma de fer des d’un principi.

A banda de les medalles quin record us empor-
teu del Mundial de Barcelona?
C: Sobretot la impressió del públic. Especialment, 
en la semifinal del tècnic, encara que a la final 
sempre hi ha més gent, va ser impressionant. No 
ens esperàvem tanta gent.

L: Per a mi, el més important no són tant les 
medalles com el suport que vam rebre a les 
grades amb la presència de tots els nostres amics, 
amigues, familiars i coneguts. Mai havia tingut 
l’oportunitat de fer gaudir a tanta gent estimada 
fent allò que m’agrada. Normalment actuem per 

Cristina Salvador • Laia Pons • Meritxell Mas

ENTREVISTA A
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“A vegades inclús 
és més important 

el nou look d’un 
futbolista que un 

dels nostres èxits” 
(Laia Pons)
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“No es dóna 
a conèixer tot 
el treball que 
hi ha darrere 
de la natació 

sincronitzada” 
(Meritxell Mas)

a gent desconeguda. Ha estat el fet de poder fer 
gaudir a tots els meus el que més m’ha omplert en 
aquesta competició, és quelcom que no sé si ho 
tornaré a viure.

I el fet d’haver tant públic i la vostra família no 
us podia descentrar?
M: Era la primera vegada que competia en un 
Mundial. Ni jo ni una altra companya havíem 
competit amb la resta de l’equip. Havíem fet 
sessions amb el psicòleg del CAR de visualització 
de gent per fer-nos una idea de com seria tot. Ens 
estiràvem totes, tancàvem els ulls, ens relaxàvem, 
posaven la música de l’equip i ens posaven de fons 
el soroll de gent animant. Es tractava de visualit-
zar-nos fent la rutina, saludant, amb tota la gent 
animant com si estiguéssim allà. La veritat és que 
ens va anar bastant bé, a totes. 

C: Ens havíem advertit que el Mundial seria més 
que uns jocs olímpics... la gent que havia nedat el 
2003 (Mundial que també es va celebrar a Barce-
lona) ens va dir que ens preparéssim perquè no 
seria normal. Llençar-te a l’aigua i sentir els crits 
de tothom mentre fas l’exercici és una sensació 
increïble. 

Algun dia es podrà arrabassar l’or a les russes?
M: Hi ha tanta gent allà que si una falla, n’entra 
una altra. Hi ha molta gent que practica la sincro-
nitzada i aquí és un esport minoritari. 

C: A part del fet que físicament tenen una consti-
tució molt diferent a la nostra. Totes s’assemblen 
bastant, són molt primes, amb les cames llargues 
i de ben petites comencen a fer ballet. Al CAR po-
dem entrar a partir de 16 o 17 anys, però ja pre-
parades. Allà entren amb set anys, com si entressin 
a la Masia del Barça, totes juntes i van pujant. 
Aquest és un desavantatge per a nosaltres. El nostre 
objectiu és anar-nos apropant a elles i que cada 
vegada hi hagi menys diferència. 

L: De moment, tenen un nivell superior a nosal-
tres i nenes suficients perquè, quan pateixen un 
canvi generacional, el nivell segueixi intacte. Amb 
la qual cosa, el que necessitem nosaltres és seguir 
treballant molt i incrementar la participació de 

nenes en aquest esport des del nivell base.

Creieu que l’esport femení i, en concret, la sin-
cronitzada té prou reconeixement?
M: No està reconeguda. Ara que hi ha el Mundial 
si que hi ha més gent que ens ha vist, però crec 
que no es dóna a conèixer tot el treball que hi ha 
darrere. 

C: El que per a nosaltres aquí és el futbol, al Japó 
ho és la sincronitzada. Allà volen invertir-hi molt 
perquè és molt important per a aquell país.

L: Aquest estiu les noies de waterpolo s’han pro-
clamat campiones del món absolutes, subcampio-
nes del món junior i subcampiones d’Europa juve-
nil. Les noies del bàsquet s’han endut tots els ors 
europeus, en totes les seves categories. Nosaltres, 
amb la sincronitzada, hem aconseguit set meda-
lles mundials de plata i bronze. Però, tot i aquests 
grans èxits femenins, l’esport més mediàtic i més 
important en el nostre país és el futbol masculí. A 
vegades inclús és més important el nou look d’un 
futbolista que un dels nostres èxits.

A banda de les beques que atorga la Federa-
ció Espanyola, compteu amb algun altre ajut 
econòmic?
C: Un import per les medalles, si les guanyes. Si 

“Llençar-te a 
l’aigua i sentir 

els crits de 
tothom mentre 
fas l’exercici és 

una sensació 
increïble” 

(Cristina Salvador)
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Les tres medallistes es van iniciar en la sincronitzada 
en el Club Natació Granollers entre els cinc i sis anys

no guanyes cap medalla, et deixen de donar la 
beca. Això és el que ha passat, per exemple, amb el 
waterpolo masculí. Però tenen la sort que els clubs 
els donen alguna cosa. En la sincronitzada el club 
no et dóna cap ajuda econòmica. 

L: Rebem algun petit premi econòmic pels nostres 
èxits, i també hi ha el programa ADO que aju-
da els esportistes olímpics. De tota manera, són 
quantitats molt insuficients, no en podem viure i, 
a més, estan afectades per la crisi.

Us imagineu un futur lligat amb la sincronitzada?
M: No ho sé, depèn de quants anys tingui. Si no 
he acabat la carrera, l’acabaré segur, perquè la vaig 
fent a poc a poc, però igualment necessitaré diners 
per pagar-me-la. Però m’agradaria seguir com a 
entrenadora.

C: A mi segurament també. Jo ja tinc els tres títols, 
el de monitora, el d’entrenadora auxiliar i el 
d’entrenadora nacional.

L: Crec que quan acabi amb la sincronitzada 
necessitaré desvincular-me’n, almenys durant una 
temporada. Qui sap si en un futur hi acabo lligada 
un altre cop, però tinc clar que des d’un principi 
me’n voldré allunyar una mica. Passem masses 
hores ficades en una piscina. 

A la dreta, imatges del Mundial de Natació de Barcelona celebrat 
aquest estiu, amb la participació de les tres sincronistes formades 
al Club Natació Granollers. A baix, recepció que l’Ajuntament va fer 

a les tres esportistes, a Esther Jaumà, seleccionadora estatal i Anna 
Vives, també exentrenadora del Club Natació Granollers.

©
 R

fE
N

©
 R

fE
N

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | OCTUBRE DE 2013 NÚM. 111

22

Els grups municipals opinen
ICv-EUiAL’estat 

de la ciutat

El mes de setembre es va celebrar el Ple 
municipal sobre l’estat de la ciutat. Fa un 
any, en el mateix Ple, ICV-EUiA vàrem 
proposar anar més enllà dels plans de xoc 
conjunturals o de les ajudes puntuals, 
i construir un espai de diàleg amb els 
agents polítics i socials de Granollers, per 
donar una resposta a mig i llarg termini a 
les persones que es troben en situacions 
de vulnerabilitat i/o en risc d’exclusió 
social. Entenem que el principal problema 
de Granollers, i del país, és la crisi, l’atur i 
el creixement dels indicadors de pobresa 
i de pèrdua de nivell adquisitiu i qualitat 
de vida, i per això vàrem proposar posar 
en marxa un PACTE DE CIUTAT CON-
TRA LA CRISI. 
Avui, un any després, el govern ni tan sols 
ha atès la proposta, malgrat haver-s’hi 
mostrat favorable. I heus aquí el segon 
major problema de la nostra ciutat: Un 
govern que no escolta ni als partits de 
l’oposició, ni a les entitats, ni als veïns i 
veïnes. Un govern municipal tancat en 
sí mateix i en la seva majoria absoluta, i 
moltes vegades aliè a les realitats que es 
mouen al seu voltant. També per això, 
fruit d’aquesta actitud, Granollers té els 
dèficits que té quant a administració 
oberta i comunicació de proximitat.
Els nostres barris continuen patint serio-
sos dèficits de manteniment i neteja, i 
es detecta un fort desequilibri entre els 
esforços destinats a les zones centrals i les 
dels barris perifèrics. No ha canviat res 
en referència a l’any passat, i el pitjor és 
la sensació que no canviarà res d’aquí a 
l’any vinent.
També segueixen sense elaborar el Regla-
ment de Participació Ciutadana, un do-
cument que ha de definir les atribucions 
i el funcionament dels diferents òrgans 
i processos de participació. ICV-EUiA li 
demana al govern que es prengui més 
seriosament la participació de la ciutada-
nia en la presa de decisions, ja que només 
així dinamitzarem la cultura democràtica 
de la nostra societat.
Volem un govern més dialogant, més 
transparent i més participatiu.

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

AGvia Catalana 
al món

Ja han passat uns quants dies des que més 
d’un milió i mig de catalans i catalanes vam 
recórrer el nostre país i ens vam donar les 
mans per fer saber al món la nostra voluntat 
ferma d’esdevenir un nou Estat. Perquè la 
Via Catalana va ser precisament això, un clam 
al món “a la catalana”, és a dir, un acte de 
reivindicació des d’un vessant cívic, familiar, 
lúdic i amb una important dosi de celebració.
I quan més temps passa, prenem més 
consciència de la importància i la magnitud 
d’aquest nou pas que hem fet cap a la lliber-
tat, ja que de l’èxit de la cadena humana se’n 
desprèn que no hi ha marxa enrere, que ja 
ningú ens aturarà. 
D’ençà l’Onze de Setembre hem escoltat tot 
tipus de comentaris que rebutgen la impor-
tància del que vam aconseguir a la Diada. Par-
lo, per exemple, dels ja famosos maniquís de 
cartró o de la “majoria silenciosa”. No ens ha 
d’afectar, ens hem de començar a oblidar del 
que diuen a Espanya, perquè s’ha demostrat 
que no hi ha ponts possibles. I no hi ha ponts, 
perquè el govern de Madrid, malgrat que 
s’omple la boca amb la paraula diàleg, només 
fa lleis i passes en contra dels interessos de les 
persones que vivim a Catalunya.
Perquè no ens enganyem, no hi ha cap llei o 
constitució espanyola que prohibeixi que 
els ciutadans catalans puguin votar o fer 
referèndums. Fins i tot el govern espanyol 
podria cedir les competències a la Generalitat 
per fer-ho.
Per això, és important com es posiciona la 
resta del món. I el món ja comença a donar 
mostres clares de suport al nostre dret a deci-
dir. Lituània, –que actualment ostenta la presi-
dència de la Unió Europea–, i Letònia ja s’han 
posicionat a favor del dret d’autodeterminació 
de Catalunya i han deixat la porta oberta a la 
possibilitat de reconèixer el nou estat català. I 
l’ambaixador dels EUA a Londres ha plantejat 
la possibilitat que Catalunya s’independitzi i 
la voluntat del seu país de “trobar maneres de 
treballar plegats”.
No podem perdre més temps. Hem de seguir 
fent les passes necessàries perquè el 2014 
se celebri el referèndum sí o sí. Per això, la 
societat civil ha de continuar treballant per 
empènyer el govern de la Generalitat, i el Par-
lament ha d’aprovar ja una Llei de consultes 
que ens permeti celebrar la consulta.
Perquè volem votar! 

Pep Mur i Planas
Portaveu d’Acció Granollers
(ERC, RCat, Gi i JERC)
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Seguim vivim temps difícils, prou que 
ho sabem tots. Avui a la nostra ciutat hi 
ha menys persones que treballen, menys 
empreses, menys comerços. Molts ciu-
tadans i ciutadanes han vist com el seu 
projecte vital ha quedat malmès com a 
conseqüència d’aquesta gravíssima crisi 
econòmica que fa més de 5 anys que 
dura i que s’està emportant per davant 
l’estat del benestar social, i que en són 
responsables els governs conservadors 
d’Europa, Espanya i Catalunya que 
tenen com a gran Nord les polítiques 
d’austeritat: “avui retallem i demà encara 
una mica més”.
I precisament perquè estem en temps 
de crisi, l’alcalde Mayoral i el govern 
socialista de Granollers, en el darrer Ple 
de l’estat de la ciutat va deixar clar que, 
amb les polítiques que impulsem des de 
l’Ajuntament, no permetrem que es posi 
en risc la cohesió social i estimularem 
les potencialitats que volen fer de la in-
novació industrial, empresarial i comer-
cial una de les claus del nostre progrés 
econòmic.
L’Ajuntament de Granollers ha vist com 
en els darrers anys les aportacions de 
la Generalitat i de l’Estat en polítiques 
essencials han anat perdent pes fruit 
de les retallades, com es redueixen 
els rendiments de les taxes i impos-
tos, com els pressupostos municipals 
també decreixien, però, malgrat això, 
l’Ajuntament de Granollers ha seguit 
prioritzant els diners en les polítiques 
públiques que contribueixen a la cohesió 
social i a les inversions que permeten 
seguir mantenint la qualitat de l’espai 
públic.
Ens ho podem permetre, no hem estirat 
més el braç que la màniga. Tenim un en-
deutament raonable, un endeutament 
controlat que, a més, anem reduint. 
Tenim un ajuntament sanejat, i podem 
afrontar el present i el futur amb força.
Seguim treballant per una ciutat propera, 
una ciutat amb futur. Granollers té el 
seu millor actiu en la seva gent, en la 
societat civil activa i organitzada, i en 
uns ciutadans amb un fort compromís 
cívic i social.

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

El passat 17 de setembre de 2013 es va 
celebrar el Ple extraordinari de l’estat de 
la ciutat. L’esquema general ha estat el 
de sempre: l’equip de govern exaltant les 
magnificències de la ciutat i els partits 
de l’oposició, per contra, destacant els 
dèficits i criticant la gestió. 
Voldria destacar, a tall de resum, alguns 
aspectes que Convergència i Unió va des-
envolupar en la seva intervenció: 
•	 La	greu	situació	econòmica:	5.886	

aturats,	100	naus	buides,	800	locals	
comercials tancats. Pèrdua de 1000 
habitants a la ciutat.

•	 Pla	de	xoc:	cap	sensibilitat	a	les	propos-
tes fetes pel nostre grup: per exemple, 
simplificació dels tràmits per iniciar 
activitats econòmiques o bé ajuts per 
a petits empresaris que inicien la seva 
activitat.

•	 Can	Muntanyola:	dinamitzar	petites	
i mitjanes empreses. Nou impuls a la 
gestió del centre.

•	 Excés	de	pressió	fiscal:	preu	excessiu	
per a les terrasses dels bars i restaurants 
i preu excessiu de les tarifes de les 
zones blaves.

•	 El	mal	estat	de	les	finances	del	les	so-
cietats municipals: Granollers Audiovi-
sual, amb pèrdues reiterades els darrers 
anys; Granollers Promocions amb pèr-
dues el darrer any de 2.900.000 euros.

•	 Un	prec:	dissoldre	Granollers	Promo-
cions, però amb transparència. Ja s’han 
perdut massa diners per la mala gestió. 

•	 Manca	de	participació	i	diàleg	amb	
l’oposició: com a exemples, la reforma 
del carrer de Girona (no s’han acceptat 
cap de les múltiples propostes raonades 
presentades) o la negativa a deixar-nos 
col·laborar en una taula de participa-
ció de botiguers, veïns, policia local i 
serveis socials. 

•	 Mobilitat:	implantació	progressiva	de	la	
zona verda a tots els carrers de Grano-
llers on ara hi ha només zona blava.

•	 Cultura:	manca	d’un	projecte	cultural	
a la ciutat, amb pèrdua progressiva de 
visitants als museus. 

Grup Municipal de Convergència i Unió

Són moltes les informacions que van 
apareixent en els mitjans de comunicació 
relacionades amb la Llei de dependència, de 
les quals caldria destacar que la Generalitat 
de Catalunya ha decidit suspendre durant 
els mesos d’agost i setembre i de manera 
transitòria, noves entrades de beneficiaris a 
les PIA (Programes Individuals d’Atenció) 
així com l’ingrés associat a places de presta-
ció vinculada (aquelles places de residències 
privades quan no hi ha places públiques).
La suspensió d’aquest pagament suposarà 
un greu problema per a tots els afectats, 
per la qual cosa, i tal i com el nostre grup 
va proposar en el debat sobre l’estat de la 
ciutat, demanem que l’Ajuntament s’hi 
impliqui, com ja ho ha fet algun altre, i 
es faci càrrec de les despeses que suposen 
aquest dos mesos de no cobrament, per a 
les persones afectades. 
L’equip de govern, juntament amb tots els 
partits de l’oposició, va aprovar un pla de 
xoc per un import d’1 milió d’euros i un 
pla de contingència per 1,5 milions d’euros. 
Com els diners del Pla de xoc ja estan pràc-
ticament destinats als diferents programes 
que en el seu dia es van plantejar, demanem 
que s’utilitzi part de la partida del pla de 
contingència, que va ser creat per atendre 
situacions excepcionals.
Com que són únicament dos mesos, per 
lògica seran poques les persones que 
s’hagin trobat en aquesta situació i, per 
tant, seran pocs els diners que s’hauran de 
destinar. Creiem, doncs, que és més qüestió 
de voluntat política que no de despesa 
econòmica.
Al marge d’aquesta mesura, també volem 
denunciar que quan el beneficiari de la 
prestació fa un canvi de PIA (per exemple 
un canvi de llar geriàtrica) automàticament 
se li paralitza el pagament, i quan es torna 
a activar, passats tots els tràmits de pape-
rassa, ho fan de manera retroactiva però 
amb la particularitat que l’hi poden pagar 
durant els 5 anys següents. Aquesta norma, 
a part de ser totalment injusta, s’incompleix 
de manera sistemàtica. Aleshores quan el 
beneficiari contacta amb la Generalitat de 
Catalunya, fart ja d’esperar que li ingressin 
els diners que són seus, la resposta és sem-
pre la mateixa: No hi ha diners.

fermí Gutiérrez Martínez
Portaveu i Regidor Grup Municipal PP
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ENTRADES 

A LA VENDA!

Per Internet a www
.gran

oller
s.cat

/esce
nagr

an i 

a les taquilles del Teatre Auditori, els dimecres, 

dijous i divendres de 17.30 a 20 h

DAVID GUAPO / C
ARLOS LATRE

ROMEU I JU
LIETA / B

ARCELONA 

BIG WILL SHAKESPEARE!!! 

LA CELESTINA / IN
DIA MARTÍNEZ 

SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU

ELS PETS... I 
MOLT MÉS!
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