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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 
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Francesc Corbera, Xosé Lombao i Conxita Sanglas

> Tres membres de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) expliquen com lluiten aquells a qui la 
crisi ha impedit fer front al pagament de la hipoteca
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COL·LECTIu D’ARTESANS
DE pRODuCTES NATuRALS
Dissabte 2 i 16 de novembre, tot el dia 
Plaça de les Olles

1a FIRA D’ARTESANIA TÈXTIL 
ELABORADA pER ARTESANS 
pROFESSIONALS A CATALuNyA
Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 
de novembre, tot el dia 
Plaça de Maluquer i Salvador 
Organitza: Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya

GRN13 FASHION TRENDS 
Itinerari urbà de moda i tendències 
Dissabte 9 de novembre, de 10 h a 21 h
Carrers d’Anselm Clavé i de Joan Prim
Organitza: Assoc. de Comerciants Gran Centre 

ASSOCIACIó DE pRODuCTORS
pER LA QuALITAT DEL VO
Dissabte 9 de novembre, tot el dia
Plaça de la Porxada

1r TAST GASTRONÒMIC I MOSTRA 
DE pRODuCTES DE pALOu 
Dissabte 16 de novembre, tarda
Plaça de la Porxada
Organitza: Ajuntament de Granollers 
i Gremi d’Hostaleria 

COL·LECTIu D’ARTESANS 
D’ELABORACIó pRÒpIA
Dissabte 30 de novembre, tot el dia
Plaça de la Corona
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“Tot té un inici... Frenem-ho a temps” és l’eslògan de la 
commemoració enguany del Dia Internacional contra la Violència de 
Gènere a Granollers, amb un missatge adreçat a tota la ciutadania 
d’estar alerta a l’hora d’aturar i posar límits a les agressions que 
pateixen moltes dones. Les dades són contundents: el Centre 
d’Informació i Recursos per a Dones, CIRD, ha atès fins al mes 
d’octubre 156 víctimes de maltractament. 
És a l’abast de tots detectar situacions de violència masclista. Amb 
aquest objectiu, el CIRD organitza aquest mes un seguit d’activitats 
–xerrades, cinema-debat, exposicions, recitals– amb el propòsit de 
conscienciar tothom de la importància de prevenir determinades 
situacions que poden derivar en violència contra les dones. 

 ITINERARI DE CIUTAT

Fàbriques i xemeneies
Aquest mes es presenta un nou itinerari de ciutat per descobrir la història i el patrimoni de Granollers, 
que se suma als set ja existents. El nou recorregut porta per títol “Fàbriques i xemeneies” i s’emmarca 
en el segle XX, quan el Vallès es va convertir en un potent motor econòmic gràcies al procés 
d’industrialització. El ferrocarril i la millora dels transports, l’inici de la distribució de gas i d’electricitat, 
i l’obtenció d’aigua van ser fonamentals per iniciar un gran període fabril, que incloïa principalment 
filatura, teixidoria, metal·lúrgia, empreses d’alimentació i bòbiles. La transformació de la ciutat, sobretot 
pel que fa al sector de serveis, i l’allunyament de la indústria cap a polígons, ha anat esvaint el passat, 
però encara són fent visibles les xemeneies i murs dels antics recintes industrials. L’itinerari ens situarà 
algunes de les fàbriques, com ara la Torras Villà, Vda. Sauquet, la Tela i Roca Umbert. 
El lloc de trobada és el Museu de Granollers i la durada de l’itinerari és de dues hores, aproximadament. 
Preu: 4 € per persona. 2 € , persones jubilades. Gratuïta per infants fins a 12 anys. Les inscripcions 
poden fer-se al tel. 93 842 68 41 - museu@ajuntament.granollers.cat
Més informació: www.museugranollers.cat - Organitza: Museu de Granollers. Col·labora: Roca Umbert

44
El 3 de novembre de 
1969 es va inaugu-
rar la nova autopista 
Barcelona-Granollers, 
primer tram d’aquesta 
nova via que després 
arribaria fins a la 
Jonquera. La prem-
sa de l’època recull 
l’esdeveniment infor-
mant que el tram es va inaugurar sense 
estar totalment acabat. Aquesta nova via havia 
de descongestionar l’actual carretera C-17. A la 
inauguració hi van assistir, entre d’altres, tres 
ministres del govern.

UN SEAT 850 PAGA EL PEATGE DE 
LA NOVA AUTOPISTA.

NODO / AMGR
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REPORTATGE

Els impostos, taxes i preus públics municipals 
no s’apugen per segon any consecutiu

L’Ajuntament de Granollers congela 
els principals impostos, taxes i preus 
públics per a l’any que ve. És a dir, 
l’Impost sobre Béns Immobles, les 
escombraries, l’impost de circulació 
o els guals mantindran els mateixos 
preus que l’any passat. Entre les 
novetats fiscals per a l’any que ve, 
destaca la important baixada de la 
taxa per obrir negocis a la ciutat, 
una mesura pensada per contribuir 
a reactivar l’economia local. És la 
tercera vegada en els últims cinc anys 
que l’Ajuntament no incrementa les 
ordenances fiscals.

Com queden els principals impostos i 
taxes municipals?

Una família que visqui, per exemple, al passeig 
de la Muntanya i disposi d’un habitatge de 90 m2 
i un vehicle, pagarà en concepte d’IBIU, clave-
gueram, escombraries i circulació el mateix que 
el 2013: 559,65 euros en total. El rebut de l’IBIU 
serà del mateix import que l’any passat perquè 
el govern de l’Estat prorroga l’augment del 10 % 
que ja va fer en l’exercici anterior.

La taxa per obrir un negoci baixa 
entre un 55 % i un 70 %

Amb la voluntat d’estimular l’economia local i 
recollint un compromís del Consell Econòmic 
i Social de Granollers, integrat per patronals, 
sindicats i grups polítics municipals entre 
d’altres, l’Ajuntament baixa la taxa de la llicèn-
cia d’activitats per obrir un nou negoci entre un 
55 % i un 70 %. Aquesta rebaixa beneficiarà el 
90 % d’aquestes noves activitats. 

Facilitats per a les terrasses de bars i 
restaurants

Tres són les novetats fiscals respecte l’ocupació 
de la via pública amb taules i cadires per part de 
bars i restaurants:

•	Es	crea	una	nova	tarifa	de	caps	de	setmana,	
vàlida per tot l’any.
•	S’allarga	un	mes	la	temporada	d’estiu,	del	15	

d’abril al 15 d’octubre, pel mateix preu
•	S’ofereix	la	possibilitat	d’incrementar	la	super-

fície de la terrassa durant l’estiu, aplicant la 
tarifa anual, més econòmica, en lloc de l’estival

pagament fraccionat

L’Ajuntament ofereix la possibilitat, prèvia 
sol·licitud d’aquells que ho necessitin, de fer el 
pagament d’impostos i taxes periòdics munici-
pals de manera fraccionada, sense interessos.

Principals bonificacions 
i incentius fiscals
Impost sobre Béns Immobles (IBIu)

Famílies nombroses 
Les famílies nombroses poden optar a les boni-
ficacions següents:
•	De 3 a 4 fills (o 2, si un és una persona amb 

minusvalidesa): 50 %.
•	De 5 fills o més (o 4, si un és una persona amb 

minusvalidesa): 70 %.
El límit de la renda per gaudir d’aquesta bo-
nificació és de 45.000 €, fins a 3 fills, que 
s’incrementarà en 15.000 € per a cada fill de més.

És la tercera 
vegada en els 

últims cinc anys 
que l’Ajuntament 

no apuja 
impostos
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Obrir un negoci a Granollers costarà entre un 55 i 
un 70 % menys en concepte de llicència d’activitats

Energies alternatives
L’Ajuntament bonificarà el 50 % de la quota 
de l’impost, durant cinc anys, als béns im-
mobles destinats a habitatges, amb llicència 
d’obres municipal per instal·lar sistemes per 
a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
(Circulació)

Vehicles elèctrics o hídrids
•	Bonificació del 75 % sobre la quota de 

l’impost, durant dos anys, i el 25 % durant tres 
anys, per als vehicles elèctrics o híbrids, i per 
als que utilitzin exclusivament biogàs, gas 
natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o 
derivats d’olis vegetals.

Vehicles amb baixes emissions de CO2
•	Bonificacions del 50 % sobre la quota de 

l’impost durant un any, per als turismes amb 
emissions de fins a 100 gr/km de CO2. 
•	Bonificació del 25 % sobre la quota de l’impost 

durant un any, per als turismes amb emis-
sions des de 101 a 120 gr/km de CO2. 

Impost de plusvàlues

En els processos en què el deutor d’una hipote-
ca dóna el seu habitatge per fer front al deute, 
la plusvàlua, al contrari de la pràctica habitual, 
la pagarà l’entitat financera.

Taxa d’escombraries

Els pensionistes jubilats, incapacitats, atu-
rats, persones que cobren el PIRMI o tenen 
escassa capacitat econòmica poden accedir 
a la bonificació del 50 % o a l’exempció de la 
taxa d’escombraries. Aquest any l’Ajuntament 
ha incrementat el límit d’ingressos anuals 
perquè més persones d’aquests col·lectius es 
puguin acollir a aquesta mesura. Fins a 30 de 
juliol d’aquest any, 504 famílies van aprofitar 
aquestes bonificacions el que significa que 
l’Ajuntament va deixar d’ingressar 36.055,80 € 
en aquest concepte.

Ús de les deixalleries
Es manté la bonificació del 10 % per als habi-
tatges particulars per a aquelles persones que 
acreditin haver fet ús de les deixalleries del 
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Més famílies 
podran accedir 
a pagar menys 

diners pel 
rebut de les 

escombraries

municipi en cinc o més ocasions durant un any. 
Fins a 30 de juliol d’aquest any, 494 famílies ha-
vien obtingut aquest descompte en el seu rebut 
de la taxa d’escombraries.

Impost sobre Construccions

Obres de reforma
•	Bonificació del 50 % sobre la quota de l’impost, 

per les obres de reforma i rehabilitació de 
l’habitatge habitual. El límit de la renda per 
gaudir d’aquesta bonificació és de 35.000 € per 
unitat familiar unipersonal i de 50.000 €, per a 
unitats familiars amb dos o més integrants. 
•	Bonificació del 30 % sobre la quota de l’impost 

per les obres de reforma, rehabilitació i equi-
pament dels elements comuns dels edificis 
plurifamiliars.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Increment de plantilla
•	Bonificació de fins al 20 % sobre la quota mu-

nicipal de l’impost, a les empreses que hagin 
incrementat en més d’un 5 % la mitjana de la 
seva plantilla de treballadors amb contracte 
indefinit.

Els vehicles amb baixes 
emissions de CO2 gaudeixen 
de bonificacions en l’impost 
de circulació
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Des d’aquest novembre i fins al mes de juny vuit 
agents cívics en total patrullaran pels carrers 
de Granollers per recollir incidències i oferir 
informació sobre neteja, gossos i convivència en 
comunitats de veïns i l’espai públic. Aquests són 
els temes en què incideix la nova campanya de 
civisme que promou l’Ajuntament de Granollers 
i que com va dir l’alcalde Josep Mayoral en la 
seva presentació “busca el compromís del con-
junt de la ciutadania per endreçar la ciutat”.
Els agents cívics són persones aturades que 
l’Ajuntament ha contractat a través del Pla de 
xoc municipal o a través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. La seva funció és informar sobre 
els temes de la campanya i recórrer a peu els 
diferents barris per comprovar-ne l’estat. Vigilen 
especialment la neteja al voltant dels conteni-
dors on, en alguns casos, s’hi deixen escom-

Neteja, gossos i convivència, prioritats 
de la nova campanya de civisme

braries i mobles; també els propietaris que no 
recullen les deposicions dels gossos i informen 
sobre els principals hàbits que fomenten la con-
vivència entre el veïnat i en l’espai públic. 
Diversos elements de comunicació ajudaran els 
agents cívics en la seva tasca: senyals que es 
col·locaran en determinats grups de conteni-
dors on hi hagi un incompliments de les orde-
nances municipals; adhesius que informen de 
l’hora en què s’han de deixar les escombraries i 
del servei gratuït de retirada de mobles, etc.
Pel que fa als gossos, l’Ajuntament ha editat una 
publicació on es recull què diu l’Ordenança dels 
espais d’ús públic i civisme sobre la tinença de 
gossos i situa en el plànol les àrees d’esbarjo 
per a gossos, espais tancats on es pot deixar 
lliure el gos. També es senyalitzaran els espais 
prohibits als gossos on es constata poc com-
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El jardí que envolta el Museu de Ciències Naturals de Granollers La 
Tela es pot visitar després de les obres de nou accés a aquest espai 
emblemàtic de l’equipament. A més s’ha ampliat l’horari per visitar-
lo, que ara és de dimarts a divendres, de 9 h a 13 h i de 16 h a 19 h, 
dissabte, de 16 h a 19 i diumenge, d’11 h a 14 h.
A banda de la nova porta que s’ha obert a la façana del Museu, al car-
rer de Francesc Macià, també s’ha arranjat la resta de la tanca que 
envolta el museu pels carrers de Francesc Macià i Indústria.
El jardí de La Tela pretén ser un espai obert on, a més de passejar 
i gaudir de les plantes, podem aprendre sobre la nostra comarca. 
Per això hi ha representada una sèrie d’espècies que pertanyen a 
diferents comunitats vegetals del Vallès i algunes de les roques més 
representatives dels nostres paisatges.
La distribució de les plantes al jardí respon a un intent de reproduir 
la vegetació autòctona, en la qual les espècies viuen associades en 
comunitats: l’alzinar, les pinedes i les brolles i els boscos de ribera.

El jardí de La Tela obre un nou 
accés i amplia l’horari al públic

Les obres a la travessia del Lledoner, el tram comprès entre el Racó 
del Magraner, a tocar del camí Romà, fins al carrer de Joan Prim, 
han convertit aquest espai en plataforma única, és a dir, sense vore-
res i el paviment a un sol nivell.
Els treballs han continuat, també, en el tram entre el carrer de Joan 
Prim i el de Corró, on s’ha fet un pas remuntable per reduir la veloci-
tat del trànsit. Aquest projecte ha tingut un cost de 45.636,54 euros.

Conversió en plataforma única 
de la travessia del Lledoner

pliment de l’esmentada ordenança. Per a les 
comunitats de veïns, s’han editat dos cartells. 
Un, és un decàleg en què es recorden aspectes 
generals de neteja com ara on s’han de dipo-
sitar els residus, o la prohibició de fer soroll 
en determinats horaris per garantir el descans 
del veïnat. El segon cartell informa sobre els 
principals telèfons d’interès de compa-nyies de 
subministrament, emergències, etc. 
Un díptic recull la informació de tots dos car-
tells per poder-lo consultar a casa. 
Finalment, l’Ajuntament senyalitzarà aquells 
espais on, per actes vandàlics, s’ha fet malbé 
algun element del mobiliari urbà com papere-
res, bancs, fonts, etc. El senyal incorporarà el 
preu de la reposició o reparació de l’element, 
amb l’objectiu que la gent prengui consciència 
del cost que suposa per a les seves butxaques 
aquestes accions.
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Els membres del cor (format per 63 noies i nois 
amb edats compreses entre els 11 i els 17 anys) 
i el seu director, Josep Vila, han estat rebuts a 
l’Ajuntament de Granollers per haver-se conver-
tit en el millor cor amateur d’Europa després de 
guanyar a Luxemburg la final del concurs “Let 
the Peoples Sing” organitzat per la Unió Euro-
pea de Radiodifusió (UER).
Sota la direcció de Josep Vila i Jover (al cap-
davant d’aquest cor des que es va fundar, l’any 
1996), el Cor Infantil Amics de la Unió  ha acon-
seguit el primer premi en la categoria de cors 
infantils i joves, i el premi absolut del certamen, 
la Silver Rose Bowl, cosa que el converteix en la 
millor formació coral amateur d’Europa. 
“Let the Peoples Sing” és un certamen fun-
dat l’any 1961 per la BBC adreçat  a corals 
amateurs, que s’hi presenten a través de les 
emissores membres de la UER. En aquest cas, 
el Cor Infantil va arribar-hi com a candidat de 
l’emissora Catalunya Música. Un total de 22 for-
macions s’han presentat aquest any a les tres 
categories del certamen: cors infantils i joves 
(per a formacions amb cantaires menors de 19 
anys), cors adults i cors amb un estil musical 
particular (de jazz, gospel, música tradicional...). 
Considerada com una de les formacions corals 
infantils de més qualitat i prestigi de Catalunya, 

Emotiva rebuda al Cor Infantil Amics de 
la Unió, millor cor amateur d’Europa

Els germans Espargaró s’han trobat amb la seva afició. 
Granollerins i granollerines que omplien els carrers des 
del Palau d’Esports fins a la plaça de la Porxada. Més de 
5.000 persones, de les quals 3.500 s’han reunit a la Porxa-
da. Aquesta ha estat l’espectacular rebuda als campions. 
Pol Espargaró ha aconseguit el Mundial de Moto 2 amb 22 
anys mentre que el seu germà, Aleix Espargaró, és el nou 
campió de la categoria CRT del Mundial de Moto GP. 
Els campions han estat aclamats durant tota la cercavila 
i, els Espargarins, amb el seu característic color carbassa 
han fet onejar les banderes. Aquest dilluns 28 d’octubre 
Granollers ha sumat un color més, als ja tradicionals blanc 
i blau de festa major. Els Diables de Granollers i els Xics de 
Granollers han participat cremant i fent castells, sumant-
se a la festa espargarina.
El Pol i l’Aleix Espargaró han vist com la seva ciutat cridava 
campions. Dos germans que estan units per la seva passió 
esportiva i per l’estima a la seva ciutat. Granollers ja té 
campions del món.

el Cor Infantil Amics de la Unió ha actuat a Ca-
talunya i també a fora del país, i ha enregistrat 
diversos discos, amb bones crítiques i l’obtenció 
de prestigiosos guardons internacionals.

Fotografia de família del Cor 
i els representants polítics a 
l’Ajuntament de Granollers 

Granollers amb els seus campions Pol i Aleix Espargaró
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La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Gra-
nollers ha acordat iniciar l’expedient per atorgar 
la Medalla de la Ciutat 2013 a l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Granollers, a l’Assemblea Co-
marcal de la Creu Roja a Granollers i a la Fonda 
Europa.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers

En reconeixement als 90 anys de trajectòria 
d’aquesta institució nascuda el 19 de juliol de 
1923. Aleshores 40 advocats estaven inscrits, 
avui en són prop de 700. El que ha impulsat 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, en 
aquestes dècades, és garantir la justícia gra-
tuïta a les persones que ho requereixin i mante-
nir un alt grau de qualitat professional a Grano-
llers i el Vallès Oriental. 
Es reconeix també la tasca d’una institució que 
serveix els interessos generals de la població i 
que és sensible a les situacions desfavorables, 
sovint en col·laboració amb d’altres administra-
cions i entitats.

Assemblea Comarcal de la Creu Roja
a Granollers 

En reconeixement a més de cent anys de com-
promís amb les persones més vulnerables, a 
través d’accions de caràcter preventiu, assisten-
cial, rehabilitador, emergències i de desenvo-
lupament, des de 1905, any de creació de Creu 
Roja a Granollers.  
Com a organització no governamental integra-
da en la xarxa humanitària més gran del món, 
l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Gra-
nollers ha estat sempre arrelada a la societat, 
i a través de programes com la lluita contra 
la pobresa i l’exclusió social, les activitats al 
Centre Penitenciari Quatre Camins, l’atenció i 
protecció a les víctimes de violència domèstica, 

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, 
l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers 
i la Fonda Europa, Medalles de la Ciutat 2013

els acolliments familiars o la teleassistència per 
a la gent gran, ha demostrat la seva sensibilitat  
a l’hora d’alleugerir el patiment de les persones 
de totes les edats i condicions, gràcies al treball 
de voluntaris, socis i dirigents, de costat amb 
els poders públics.  

Fonda Europa de Granollers

Es distingeix la Fonda Europa de Granollers 
per ser l’establiment de restauració més antic 
del país en què set generacions d’una mateixa 
família, els Parellada, han mantingut l’ofici de 
fondistes, preservant els productes i els gustos 
propis de la cuina tradicional catalana. L’Europa 
ha estat i és, a més d’una referència gastronò-
mica, una institució de Granollers, un escenari 
d’hospitalitat, de celebració i de tractes econò-
mics, com encara es viuen cada dijous al voltant 
del mercat del dijous. També es distingeix el  
compromís que la Fonda Europa ha exercit en 
la defensa dels productes de proximitat i el seu 
paper promotor en el moviment de recuperació 
de les fondes a Catalunya.

L’acte de lliurament de les Medalles de la Ciutat 
2013 tindrà lloc durant el mes de desembre, en 
el Teatre Auditori de Granollers, en el que serà 
un acte públic de reconeixement.
La Medalla de la Ciutat s’atorga en reconeixe-
ment i agraïment del municipi envers persones 
físiques o jurídiques per una actuació o conjunt 
d’actuacions que hagi tingut un extraordinari 
relleu o transcendència d’enaltiment de la ciu-
tat, o de servei i dedicació al progrés i benestar 
de la població i la ciutadania, i també a les que 
hagin destacat especialment en el treball per 
l’associacionisme ciutadà i les manifestacions 
culturals, esportives, cíviques, econòmiques i 
socials.
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Dijous 7 novembre

20 h Espai d’Arts de Roca Umbert
Inauguració de l’exposició “No nos cabe 
tanta muerte. Memorial Ciudad Juárez” 
i performance “Ni una más”, de l’artista 
Mónica Ruiz

21 h Espai d’Arts de Roca Umbert 
Recital “Antes de que nos olviden” de 
Muna Makhlour (cantant, composi-
tora i antropòloga mexicana), amb la 
col·laboració de la Nau B1 
Mes informació a www.naub1.cat

Dijous 14 novembre

19.30 h Espai d’Arts de Roca Umbert
Xerrada debat: “L’art com a mitjà de 
denúncia davant els feminicidis”, a càrrec 
de Muna Makhlouf, cantant i antropòloga 
mexicana, i Paula Laverde Austin, artista 
plàstica i comissària de l’exposició

Dimecres 20 novembre

19.30 h Centre de Cultura per la Pau
Taller debat: “La violència de gènere als 
mitjans audiovisuals”
Organitza: UGT Vallès Oriental

Dissabte 23 novembre

17.30 h Espai d’Arts de Roca Umbert
Taller familiar “Juguem a la llibertat”. 
Experimentarem amb el cos la sensació 
d’estar atrapat i d’alliberar-se a partir del 
moviment, la veu i, sobretot, del joc

Dilluns 25 de novembre

De 17 a 19 h Gra.
Lletres de guix lila. Creació d’un llaç lila 
amb missatges contra la violència de 
gènere escrits amb guix de color lila a la 
plaça de l’Església

19 h Plaça de la Porxada
Acte central del Dia Internacional contra 
la Violència vers les Dones
Lectura del manifest, performance a càr-
rec de la Taula d’Igualtat d’Oportunitats i 
encesa d’espelmes
Organitza: CIRD, amb la col·laboració de la 
Taula d’Igualtat d’Oportunitats de Granollers

Dimarts 26 de novembre

17 h Centre de Cultura per la Pau
Xerrada: “Assetjament laboral”. A càrrec 
de Montserrat Fortuny, advocadessa labo-
ralista, especialitzada en gènere

Dimecres 27 de novembre

18 h. Gra
Cinefòrum. Diferents curtmetratges sobre 
violència de gènere i debat posterior. 
A més hi haurà un plafó on es podran 
deixar missatges contra la violència de 
gènere. Obert a tots els públics, especial-
ment a joves

Dijous 28 novembre

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Cinema-debat, Bajo Juárez: la ciudad devo-
rando a sus hijas (2006), documental dirigit 
per Alejandra Sánchez

20 h Centre Cultural de Granollers
Cinefòrum: Elisa K. (2010), de Judith Colell, 
Espanya

Dissabte 30 novembre

19 h Espai d’Arts de Roca Umbert
Clausura de l’exposició “No nos cabe 
tanta muerte. Memorial Ciudad Juárez” 
i performance “Rosa Juárez”, a càrrec de 
l’artista Silvia Antolín

ALTRES

Del 25 al 29 de novembre

Lemes contra la violència de gènere. A 
través de la xarxa social Twitter, amb 
l’etiqueta #stopmasclismegranollers, fes el 
teu lema contra la violència de gènere
Lloc: xarxa social Twitter
Organitza: Servei de Joventut

Del 18 al 30 de novembre al Gra

“Circuit d’atenció a dones víctimes de 
violència masclista de Granollers”
Exposició informativa sobre el treball 
integral contra la violència de gènere 
Organitza: Protocol d’atenció a dones víc-
times de violència masclista de Granollers, 
amb la col·laboració del CIRD

La campanya del Dia Internacional contra la Violència vers 
les Dones d’aquest any 2013 té com a objectiu sensibilitzar 
la ciutadania, concretament, a detectar aquests indicis que 
poden prevenir situacions de violència masclista.
La violència de gènere té origen en el masclisme i això es 
manifesta en actes de control, menyspreu, desvaloritza-
cions, abús econòmic, sobrecàrrega domèstica, abús sexual, 
insults, etc. Aquests actes poden començar de forma aïllada 
i sovint no s’hi dóna importància en un principi, però amb el 
temps n’augmenta la freqüència i magnitud.
Amb l’eslògan “Tot té un inici... Frenem-ho a temps”, es 
pretén posar límits i aturar quan tot just comencen les 
agressions que lamentablement pateixen a dia d’avui moltes 
més dones de les que ens imaginem. Aquest any el Centre 
d’Informació i Recursos per a Dones, CIRD, ha atès 156 do-
nes que han patit maltractament i aquest nombre es repeteix 
cada any amb més dones que decideixen demanar ajuda. 

#stopmasclismegranollers
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Dissabte dia 16 de novembre, a la tarda, tindrà 
lloc a la plaça de la Porxada el primer tast gas-
tronòmic i mostra de Productes de Palou, orga-
nitzat per l’Ajuntament de Granollers i el Gremi 
d’Hosteleria del Vallès Oriental. La tarda s’iniciarà 
amb una xocolatada solidària, a benefici del Xiprer. 
A més, també es podran degustar diferents tapes, 
una de les quals amb la mongeta del ganxet, de 
Palou, com a protagonista. Diversos restau-
rants de Granollers i comarca, seran els 
encarregats d’oferir aquest tast gas-
tronòmic, conduït per Ada Parellada. A 
més, hi haurà una mostra de llegums, 
llet, mel, verdures, etc. que es fan a 
Palou sota la marca Productes de 
Palou. És l’oportunitat per conèixer 
els productors, els comerços i els 
restaurants de la ciutat que estan 
apostant per oferir aquests aliments 
de proximitat i de qualitat.

Una interessant col·lecció de programes de 
mà de pel·lícules que es van projectar, ma-
joritàriament a Granollers entre els anys 40 i 
principis dels 70, és l’aportació que el grano-
llerí Jordi Riba i Torelló ha fet a Granollers. 
La ciutat obté un important llegat històric que 
permet conèixer el Granollers de l’època, les 
sales de cinema que existien, les impremtes 
que s’encarregaven de fer els programes i 
els records implícits que aporten els 2.500 
programes de cinema.
Jordi Riba és un gran aficionat al cinema i 
l’audiovisual. A més ha estat vinculat profes-
sionalment, durant anys, a mitjans de comu-
nicació, de Granollers, de Catalunya, de París 
i dels Estats Units. Fins i tot havia creat el 
seu propi i particular cinema, al pati de casa, 
afegint-hi elements de difusió de l’època. Els 
programes que Jordi Riba ha portat a l’Arxiu 
Municipal els va començar a col·leccionar la 
seva germana. Ell ho va continuar fent durant 
la seva joventut i els ha conservat fins avui, 
amb un especial record pels cinemes Prin-
cipal i Majestic de Granollers, entre d’altres, 
com a antigues sales d’estrena.

La història de la ciutat de la mà de 2.500 programes 
de cinema dels anys quaranta als setanta

Primer tast gastronòmic 
i mostra de Productes de Palou
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Ara fa un any començava a funcionar Can Mun-
tanyola. Centre de Serveis a les Empreses, un 
equipament que acull serveis i activitats dirigi-
des al foment de l’economia de la comarca i que 
proporciona tot tipus de serveis a l’empresa i 
als emprenedors del municipi. L’antiga masia és 
també la seu de la delegació al Vallès Oriental 
de la Cambra de Comerç, la qual posa a l’abast 
de les empreses de la comarca, tots els seus 
serveis així com la Oficina de Gestió Empresa-
rial (OGE) de la Generalitat. 

Notable valoració de les activitats

Durant aquest període, la Cambra ha impulsat 
38 accions formatives i jornades. També des-
taca la celebració de les Trobades Cambra que 
tindran continuïtat en el futur. En total, 2.198 
persones s’han beneficiat dels cursos, les jor-
nades i les sessions al Centre de Serveis de Can 
Muntanyola, amb una valoració global de les 
activitats de 8,8 sobre 10. Aquest és un equipa-
ment que genera serveis per tirar endavant el 
sector productiu de la comarca i que ajuda a la 
reactivació econòmica. En aquest sentit, s’han 
fet 42 sessions informatives per a persones 
emprenedores.

560 emprenedors atesos i 42 empreses 
creades

El Servei d’Emprenedoria de Can Muntanyola 
ha ofert sessions informatives, assessora-
ment individual i acompanyament a la creació 
d’empreses. Els indicadors d’aquest servei són: 
560 persones emprenedores ateses; 81 plans 

d’empresa iniciats; 61 plans d’empresa acabats 
i 42 empreses creades. S’han ofert gratuïta-
ment, en un any, 140 cursos, jornades i con-
ferències. La formació s’ha adreçat a diferents 
tipus d’empreses: autònoms, microempreses, 
pimes, comerciants; de temàtica molt diver-
sa: màrqueting, innovació, TIC, finances, entre 
d’altres, amb bons resultats d’assistència.

Nous projectes impulsats 
a Can Muntanyola

Aquest primer any en funcionament ja ha donat 
els primers resultats. L’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, ha assenyalat en el decurs de 
la roda de premsa de balanç de l’any de funcio-
nament de Can Muntanyola que “vivim temps 
difícils que són temps de suma”. “Cal compartir 
recursos i en aquest any a Can Muntanyola, 
hem vist que la suma era positiva”. Mayoral 
aposta per l’acompanyament a les empreses i 
la incorporació de joves al món empresarial. Ha 
valorat positivament el caràcter emprenedor 
de les empreses de la ciutat destacant que el 
22 % són de caire industrial. “Can Muntanyola 
ha de ser un espai per regenerar la indústria, 
al servei de la competitivitat i la innovació”. Per 
la seva part, Rosa Maria Lleal, delegada de la 
Cambra al Vallès Oriental valora positivament 
aquest primer any de col·laboració públicopriva-
da a Can Muntanyola. Per a ella, “la Cambra ha 
guanyat en prestigi gràcies a Can Muntanyola i 
l’acompanyament de l’Ajuntament i Granollers 
Mercat”. El repte ara és “apropar encara més la 
Cambra a les empreses i potenciar el rol de la 
Cambra a la comarca”.

Allotjament de projectes

Actualment estan allotjades a Can Muntanyola 
onze persones emprenedores que són res-
ponsables de 6 projectes empresarials: dues 
empreses de serveis TIC i aplicacions infor-
màtiques; una de solucions energètiques amb 
biomassa; un agent d’assegurances; una de 
consultoria i una de disseny i fabricació de vehi-
cles de venda ambulant.
El model d’allotjament està dedicat de manera 
preferent a facilitar les fases inicials dels projec-
tes empresarials de les persones emprenedo-
res. La durada de l’allotjament és de 12 mesos, 
prorrogable de mutu acord en 6 mesos més.

La formació i el servei d’emprenedoria, factors claus 
de Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses

D’esquerra a dreta: la regidora 
de Promoció Econòmica, 
Andrea Canelo, l’alcalde Josep 
Mayoral i la presidenta de la 
Cambra, Rosa Maria Lleal

En un any han 
passat per les 

aules de Can 
Muntanyola 

2.198 persones 
i s’han fet 

42 sessions 
formatives per 

a persones 
emprenedores
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4
14.30 a 16.30 h. Curs de 6 hores. 
Comerciants
Com fer que el teu negoci aparegui 
als cercadors d’Internet

5
9 a 14 h. Curs de 30 hores. Empreses
Nòmines, seguretat social i contrac-
tació laboral. Avançat* 

9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Modalitats de fiscalitat per a 
l’autònom. IVA i IRPF*

16 a 19.30 h. Taller. Empreses
Taller de consolidació: Regulació dels 
pactes de socis i el finançament de 
l’empresa

7
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat

9 a 15 h. Taller. Empreses
Multifase carretera - marítim (ADR - 
IMDG)

8
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empreses i 
emprenedors
El model Canvas i Timmons - Fes-
GEST

11
9.30  a 14 h. Sessió. Comerciants
Taller:  Com integrar les xarxes so-
cials en el meu retail

12
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Com omplir els formularis a l’inici 
de l’activitat empresarial. Hisenda i 
Seguretat Social

13
9.30 a 13.30 h. Sessió. Empreses i 
emprenedors
Com planificar una web d’empresa de 
forma efectiva

9 a 15 h. Taller. Empreses
Estratègies per fer campanyes d’e-
mailing efectives 

14
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa

9 a 15 h. Taller. Empreses
Incoterms 2010 avançats. La nego-
ciació*

15
9.30 a 13.30 h. Trobada empresarial.  
Empreses
Getting contacts Open Granollers

18
9 a 14 h. Curs de 10 hores. Empreses
Crea el teu model de vendes per 
créixer 

9.30 a 12.30 h. Sessió. Empreses i 
emprenedors
Com retenir i fidelitzar els teus clients

19
9.30 a 12.30 h. Sessió. Emprenedors
Pràctica fiscal d’impostos. Per a 
persones autònomes i societats civils 
privades

16 a 19.30 h. Taller. Empreses
Taller de consolidació: Optimitzar la 
gestió d’equips i les àrees funcionals

20
9.30 a 12.30 h. Jornada. Inversors i 
emprenedors
Fòrum d’inversió Can Muntanyola - 
BANC

9.30 a 12 h. Sessió. Empreses i em-
prenedors
Exprimeix al màxim LinkedIn - perfil

21
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat

9.30  a 13.30 h. Curs de 8 hores. 
Empreses i empresa
El networking on-line i presencial. 
Amb pràctica speed networking

22
9 a 14 h. Curs de 10 hores. Empreses
Intrastat i l’IVA en el comerç exterior*

25
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Xerrada PIMEC Joves Emprenedors

26
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Com ha de ser una factura? Com es 
complimenten els llibres fiscals?

9 a 14 h. Curs de 10 hores. Empreses
Impost de societats i actualitzacions 
fiscals *

Curs de 15 hores. Empreses
Captació de nous clients: el venedor 
“marine”*

9.30 a 12.30 h. Sessió. Empreses i 
emprenedors
La teva pàgina d’empresa a Facebook

28
9 a 14 h. Curs de 15 hores. Empreses
El Quadre comandament*

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

29
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empreses i 
emprenedors
La tècnica Elevator Pitch - FesGEST

9.15 a 11 h. Sessió. Empreses
Presentació del nou programa Em-
presa Exporta. Nous Mercats, Noves 
Oportunitats 

* Delegació Vallès Oriental - Cambra de 
Comerç de Barcelona

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

Novembre 2013

Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

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

DIVENDRES 1

De 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h Gra
Mostra el teu talent! Inscripció oberta. Per 
a joves de 12 a 30 anys. Inscripcions i info: 
gra@grajove.cat - www.grajove.cat

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers 
Cinema en versió original. Tu y yo, de Ber-
nardo Bertolucci (2012).
Organitza: Cineclub de l’AC

DISSABTE 2

17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Cinema familiar. Pànic a la granja. Infants a 
partir de 5 anys

21 h Teatre de Ponent 
El sopar. Cia. Produccions del Mar i Iguana 
Teatre

0 h Sala 2046  
Concert. Inauguració 54-46 Granollers 
Rampa Lion + Luv Messenger Sound

DIUMENGE 3

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc 
Roda d’Espectacles Infantils. Bufaflaires, 
amb La Botzina. Concert familiar sobre el 
món dels sentits. A partir de 3 anys
Organitza: Associació Cultural

19 h Teatre de Ponent 
El sopar. Cia. Produccions del Mar i Iguana 
Teatre.

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Tu y yo, de Ber-
nardo Bertolucci (2012)

DIMARTS 5

18.30 h Museu de Granollers 
Xerrada d’AGEVO. “L’expedició de John 
Franklin: la gran tragèdia de l’exploració 
àrtica”, amb Francesc Bailón, geògraf 

19 h Centre Penitenciari Quatre Camins
Projecció del llargmetratge Frontera.  La 
projecció es repetirà el dia 6 de novembre. 
Més info i inscripció, www.teatrodentro.es 

19 h Llibreria La Gralla 
Presentació del llibre Nascola. Experiències 
d’un mestre durant 40 anys a l’Escola Ginebró, 
d’Ignasi Casals

De 21.30 a les 23 h La Troca. Roca Umbert 
Inici del taller del ball de gitanes (I). Dies 
12, 19 i 26 de novembre. Amb l’Esbart Dan-
saire de Granollers

Ramon Aumedes 
mostra “Estructura”
a la Sala Ciutat
La Sala Ciutat del Centre Cultural ex-
hibeix, fins al mes de gener, l’exposició 
“Estructura”, de l’artista Ramon Aume-
des. La mostra, produïda pel Museu de 
Granollers, es presenta com un viatge a 
la recerca d’una identitat, un viatge en 
què l’acompanyen altres artistes: Mar 
Aumedes, Alex Santafé i Pere Vilardebó. 
L’obra d’Aumedes  presenta un trànsit 
entre formes i estructures que busquen 
l’espectador com a referent, treballant 
amb materials com el polièster, el meta-
crilat i la fibra de vidre. Fill de Guissona, 

Aumedes va crear el 1973 el Taller Sarandaca. Des de 1984 compagina 
l’escultura amb la construcció de gegants, capgrossos i peces de grans 
dimensions al seu taller, situat a Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
D’altra banda, aquest mes s’inicia un programa d’activitats per transfor-
mar el Museu de Granollers en un espai de participació i pensament al 
voltant de la creació. El projecte s’anomena “Parèntesi” i fa tres propos-
tes al llarg de novembre: entre els dies 8 i 17, es projectarà el vídeo de 
Mabel Palacín Sur l’Autoroute,1998-1999, amb visionat i xerrada el dia 13 
de novembre a càrrec de Martí Porter; entre els dies 19 i 24, s’exhibirà 
la proposta de videopoesia Antimàgia, contrapoesia i videopoemes , dels 
poetes Carles Hac Mor i Ester Xargay, que el dia 20 de novembre partici-
paran en una xerrada i lectura de poemes; per acabar, entre els dies 26 
i 1 de desembre, s’exposarà el “Ernst Bloch, espai per a la utopia”, pro-
jecte de Francesc Abad, amb xerrada el dia 27 de novembre amb Claudia 
Kalász i Francesc Abad. Les tres activitats es faran a dos quarts de 8 del 
vespre. Més info, www.museugranollers.cat

24a Marxa Matagalls Granollers
Els aficionats a la muntanya tenen una cita el diumenge 24 de novem-
bre amb la Matagalls Granollers, la tradicional marxa organitzada per 
l’Agrupació Excursionista de Granollers, que arriba ja a la 24a edició. 
Com sempre, hi haurà les dues ver-
sions, la completa, de 40 km, i la Semi, 
de 20 km. Les inscripcions es faran 
entre els dies 4 i 21 de novembre, a 
través del web www.aeg.cat o presen-
cialment a la seu de l’entitat al carrer 
de Corró,10, dimecres i dijous de 8 a 
10 del vespre (tel. 93 860 01 47). 
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DIMECRES 6

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura de català fàcil. Els assassi-
nats del carrer de la Morgue, amb Francesc F. 
Angelats

20 h La Troca. Roca Umbert  
Diada dels Xics. Taller de swing

DIJOUS 7

17 h Arxiu Municipal de Granollers 
Vols saber què passava a Granollers a prin-
cipis del segle XX? Participa en la descrip-
ció de correspondència de l’Ajuntament
Més info i inscripcions: tel. 93 842 67 37
arxiu@ajuntament.granollers.cat.

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert  
Inauguració de l’exposició “No nos cabe 
tanta muerte - Memorial a Ciudad Juárez” + 
performance “Ni una más” de l’artista Mónica 
Ruiz. Activitat inclosa en la programació del 
Dia Internacional contra la Violència vers les 
Dones

21 h Espai d’Arts. Roca Umbert  
Recital. “Antes de que nos olviden” de Muna 
Makhlouf, cantant i antropòloga mexicana

21 h La Troca. Roca Umbert 
Diada dels Xics. Assaig especial 

DIVENDRES 8

19 i 20 h. Teatre Auditori de Granollers 
Tot jugant a bitlles. Concert familiar de Mo-
zart en record de Carles Riera. Amb Emilio 
Moreno (violí i viola), Oriol Garcia (clarinet), 
Josep M. Roger (fortepiano) 

19 h i 22 h. Centre Cultural de Granollers 
Cinema en versió original. Tomboy, de Céli-
ne Sciamma (2011) 

19.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada “Il·lumina’t: els colors de la tardor”, 
amb Frederic Monmany

21 h Teatre de Ponent  
Noche oscura ¡Ahora! Cia. Guirigai 

21 h La Troca. Roca Umbert  
Diada dels Xics. Assaig de diada

23 h Casino de Granollers  
39è Cicle de Jazz al Casino
Joan Chamorro + Andrea Motis Quartet
Més info, www.jazzgranollers.com
Organitza: Jazz Granollers

23.30 h Nau B1. Roca Umbert  
Diada dels Xics. Concert amb The Tapas, 
Mushow Blancs  i Dj Sendo

DISSABTE 9

De 10 a 12 h. Ateneu de Granollers 
Curs de filosofia a l’Ateneu. “Aristòtil, la 
perspectiva del biòleg”, amb Joan Carles 
Gómez, prof. de filosofia

12 h Bar de Roca Umbert  
Vermut musical amb Barnouche. Jazz 
manouche

La cartellera d’Escena Gran presenta una quinzena de propostes de teatre, 
música i dansa, que es veuran als escenaris del Teatre Auditori, Teatre de 
Ponent i Centre Cultural. El sopar de la cia. de les Illes Produccions del 
Mar i Iguana Teatre, una obra que es construeix a partir de les situacions 
proposades pel públic (2 i 3 de novembre); l’estrena de la darrera produc-
ció del Grup de Teatre Acte Quatre, Dansa d’agost (16 i 17 de novembre); 
Cobla i esbart, amb la Cobla Sant Jordi i l’Esbart Dansaire (17 de novem-
bre); i Adreça desconeguda, amb els actors Lluís Homar i Eduard Fernán-
dez (29 de novembre), són només alguns dels títols destacats del mes.
Més info, www.granollers.cat/escenagran

Els Xics celebren la diada
Els Xics de Granollers celebren la XXII diada de la colla 
el cap de setmana 9 i 10 de novembre, amb concerts, 
cercavila, ball i, sobretot, molts castells. Les activitats 
comenceran entre setmana, amb dos assajos especials 
de cara a preparar les actuacions de dissabte i diumen-
ge. Totes les activitats programades per la colla són 
obertes i tothom està convidat a fer pinya en l’actuació 
de diada, en què la colla amfitriona compartirà plaça 
amb Minyons de Terrassa i Castellers de la Vila de Grà-
cia. L’actuació de diumenge a la Porxada coincidirà amb 
la primera trobada d’usuaris de la comunitat social de 
fotografia Instagram.
Més info, www.xics.cat

Aquest mes arrenca el 39è Cicle de Jazz al Casino amb una primera 
actuació protagonitzada per Joan Chamorro i Andrea Motis Quartet (8 de 
novembre), un concert que es complementa amb la projecció del docu-
mental A film about Kids & Music sobre la Sant Andreu Jazz Band (12 de 
novembre). Afro Blue i la presentació del CD Don’t Stop (15 de novembre), 
Marco Mezquida Trio, amb el seu darrer treball My Friend Marko (22 de 
novembre) i Roc Calvet Quartet  i el seu últim disc A Strange Kind of Beauty 
(29 de novembre), configuren el cartell d’aquest mes. El cicle l’organitza 
Jazz Granollers i s’allarga fins al 27 de desembre.
Més info, www.jazzgranollers.com

El tàndem Motis-Chamorro
enceta el 39è Cicle de Jazz

Una cartellera teatral
per triar i remenar
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20 h Llibreria La Gralla 
Inauguració de l’exposició del Premi de 
Pintura Paco Merino 2013. Lliurament del 
premi i exposició d’obres finalistes

DIVENDRES 15

18 h Teatre Auditori de Granollers 
Artica. Cia. Ponten Pie. Idea original i direcció: 
Sergi Ots. Sessions: 19 h, 20 h, 21h, 22 h, 23 h

18 h Biblioteca Roca Umbert 
Trobada dels Superlectors. Club de lectura 
per a nens i nenes de 7 a 11 anys

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers 
Cinema en versió original. Hannah Arendt, 
de Margarethe von Trotta (2012). No hi haurà 
sessió de diumenge

19.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada. “Els colors de la tardor, la post-
producció”, amb Frederic Monmany

21 h Teatre de Ponent 
Teatre. Ladran, luego cabalgamos. Cia. A Tiro 
Hecho. Direcció: Carla Chillida

21.30 h Gra 
Teatre. Destino el éxito. Coaching amb actors 
entre el públic, en clau d’humor. Més info: 
www.grajove.cat - http://destinoelexito.es

23 h Casino de Granollers
39è Cicle de Jazz al Casino. Afro Blue. Pre-
sentació del CD Don’t Stop! Més info,
www.jazzgranollers.com

DISSABTE 16
De 10 a 12 h. Ateneu de Granollers 
Curs de filosofia a l’Ateneu. “La crisi de 
l’hel·lenisme. Corrents escèptiques”, amb 
Joan Méndez, prof. de filosofia

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. Santa is comming. Cal inscripció 
prèvia. Per a infants d’1 a 4 anys. Dinamitza: 
Kids and Us

17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Laboratori de lletres i imatges. Taller fami-
liar. “No miris sota el llit”. A partir de 4 anys. 
Cal inscripció prèvia

18 h Nau B1. Roca Umbert 
Samfaina de colors. Cabaret Patufet. Concert 
familiar

18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes. Amb música enregis-
trada. Organitza: ASG

21 h Teatre de Ponent 
Teatre. Ladran, luego cabalgamos. Cia. A Tiro 
Hecho. Direcció: Carla Chillida

21 h Centre Cultural de Granollers 
Dansa d’agost. Acte Quatre, Grup de Teatre. 
Autor: Brian Friel. Direcció: Pilar Pla

De 21.30 a 23.30 h. La Troca. Roca Umbert
Jam de swing. Lindy Frogs i Bigpotters Swing

0 h Sala 2046 
Concert. Penny Cocks + Have a Problem

DIMARTS 12

17.30 h Centre Cívic Nord
Taller de pintura, mans i peus amb l’entitat 
Entre Mares

18.30 h Museu de Granollers 
Xerrada d’AGEVO. “Salvador Espriu: el 
poeta que ens ha salvat les paraules”, amb 
Montserrat Medalla, filòloga 

19 h Centre Penitenciari Quatre Camins
Teatre. Lacras. La funció es repetirà els dies 
13, 14 i 15 de novembre. Més info i inscrip-
ció, www.teatrodentro.es

DIMECRES 13

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “Contes d’arreu del món”, 
amb Santi Rovira
Per a infants a partir de 4 anys

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia”.  Èdip rei, 
de Sòfocles. Dinamitzat per Montserrat Lo-
rente. Inscripció prèvia a la biblioteca

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura de català fàcil. El fantasma 
de Canterville, amb Francesc F. Angelats. 
Info i inscripcions, a la biblioteca 

19.30 h Museu de Granollers 
Sur l’Autoroute. Dins el projecte Parèntesi, 
visionat del vídeo de Mabel Palacín i xerrada

20 h Centre de Cultura per la Pau. Can 
Jonch 
Presentació de l’entitat Banc del Temps 
Granollers 

DIJOUS 14

17 h Arxiu Municipal 
Vols saber què passava a Granollers a prin-
cipis del segle XX? Participa en la descrip-
ció de correspondència de l’Ajuntament. Més 
info i inscripcions: tel. 93 842 67 37 

De 18.45 a 20 h Biblioteca Roca Umbert  
Conversa en anglès. Books, authors and con-
versation. George Eliot. “Men and women”.
Cal fer inscripció prèvia. Dinamitza: Cam-
bridge School

19 h Biblioteca Can Pedrals
Presentació de la publicació Cuina. Revistes 
que es mengen. A càrrec de Josep Sucarrats, 
director de la revista Cuina
Col·labora: APPEC

19.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert 
Xerrada-debat. “L’art com a mitjà de 
denúncia davant els feminicidis”, a càrrec 
de Muna Makhlouf, cantant i antropòloga, i 
Paula Laverde, artista plàstica 

19.30 h Museu de Granollers 
Conferència-col·loqui. “Llengua, cultura 
i cohesió social”, amb Patrícia Gabancho, 
periodista. Org.: Omnium Cultural i CNL

17 h Centre Cultural de Granollers 
Espectacle de tardor. Estrena del muntatge 
de varietats de la companyia Flors i Violes 

18 h Centre Cívic Nord 
Castanyada de l’Hostal amb l’AV l’Hostal 

18 h Pavelló del Congost 
Concert de la Coral de Dones del Congost i 
del Cor Femení de Granollers

18 h Plaça de la Porxada
Diada dels Xics. Cercavila amb les bastone-
res de la colla dels Blaus, gegants de Blancs 
i Xics de Granollers 

19.30 h Plaça de la Porxada
Diada dels Xics. Actuació de vigília amb Cas-
tellers de Castelldefels i Xics de Granollers

21 h Teatre de Ponent 
Noche Oscura ¡Ahora! Cia. Guirigai 

21 h Teatre Auditori de Granollers 
Bona gent, de David Lindsay-Abaire. Direc-
ció: Daniel Veronese. Amb Mercè Arànega i 
Àlex Casanovas

21 h Placeta de la Casa de Cultura
Diada dels Xics. Botifarrada

22 h Casa de Cultura Sant Francesc 
Diada dels Xics. Ball tradicional amb 
Tonàlics i en acabar, Dj T’xuri

DIUMENGE 10

8 h Centre Cívic Jaume Oller
Sortida fotogràfica. “Els colors de la tar-
dor”, amb Frederic Monmany
Inscripció prèvia a: afjaumeoller@gmail.com

8.30 Plaça Jaume I el Conqueridor
Sortida a les Bodegues Torres i bufet lliure, 
amb l’AV Lledoner 

12 h Plaça de la Porxada
Diada dels Xics. Actuació amb els Minyons 
de Terrassa, Castellers de la Vila de Gràcia i 
Xics de Granollers

18 h Teatre Auditori de Granollers 
Do not disturb. Cia Vaivén. Direcció: Rosa 
Díaz. Espectacle familiar, recomanat a partir 
de 5 anys

18 h Església de Sant Esteve 
Concert. “Salve Regina”. Cor Infantil Amics 
de la Unió. Josep Vila Jover, director

19 h Teatre de Ponent 
Noche Oscura ¡Ahora! Cia. Guirigai 

19 h Centre Cultural de Granollers 
Cinema en versió original. Tomboy, de Céli-
ne Sciamma (2011) 

DILLUNS 11

11 h Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball. Més info i 
inscripcions: tel. 93 842 67 37
arxiu@ajuntament.granollers.cat.
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19.30 h Museu de Granollers 
“Antimàgia, contrapoesia i videopoemes”. 
Dins el projecte Parèntesi. Visionat de vi-
deopoesia, lectura de poesies i xerrada

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau 
Xerrada. “La violència de gènere als mitjans 
audiovisuals” 
Organitza: UGT VO

DIJOUS 21

17 h Arxiu Municipal de Granollers  
Vols saber què passava a Granollers a prin-
cipis del segle XX? Participa en la descrip-
ció de correspondència de l’Ajuntament. Més 
info i inscripcions: tel. 93 842 67 37
arxiu@ajuntament.granollers.cat.

19 h Biblioteca Roca Umbert  
Club de lectura. Comentem A peu per la 
Llitera, de Josep Maria Espinàs. Dinamitzat 
per Maite Roldán

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Deulofeu, d’Israel 
Calvache (Edicions del Gregal)

20 h Museu de Granollers 
Inauguració de l’exposició “Llegir com viu-
re. Homenatge a Joan Triadú 1921-2010” 

DIVENDRES 22

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. El último concier-
to, de Yaron Zilberman (2012)

20 h Gra 
Mostra el teu talent! Concurs per a joves de 
12 a 30 anys.
Més info, www.grajove.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers  
Teatre. Espriu! Direcció: Oriol Broggi. Amb 
Clara Segura i Oriol Broggi. Xerrada amb la 
companyia després de l’espectacle 

21 h Teatre de Ponent 
Teatre. Serraller i bandoler. Direcció: Joan 
Sagalés. Amb Albert Freixe

23 h Casino de Granollers 
39è Cicle de Jazz al Casino. Marco Mezqui-
da Trio. Presentació del CD My Friend Marko. 
Més info, www.jazzgranollers.com

DISSABTE 23

De 10 a 12 h Ateneu de Granollers 
Curs de filosofia a l’Ateneu. “Estoïcisme o 
la consolidació de la moral occidental”, amb 
Joan Méndez, prof. de filosofia

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. “Toc-toc-toc”, amb Patrícia 
McGill, rondallaire.
Per a famílies amb nadons de 15 a 36 
mesos. Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

DIUMENGE 17

12 h L’Adoberia 
Visita comentada al centre d’interpretació 
històrica del Granollers medieval

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc 
Roda d’Espectacles Infantils. La sireneta, 
amb Festuc Teatre

19 h Teatre de Ponent 
Teatre. Ladran, luego cabalgamos. Cia. A Tiro 
Hecho . Direcció: Carla Chillida

19 h Centre Cultural de Granollers 
Teatre. Dansa d’agost. Acte Quatre, Grup de 
Teatre. Autor: Brian Frield. Direcció: Pilar 
Pla

19 h Teatre Auditori de Granollers  
Concert. Cobla i esbart. Cobla Sant Jordi i 
Esbart Dansaire de Granollers 

DILLUNS 18

18.30 h Teatre Auditori de Granollers 
Club de lectura de teatre. “Llegir el teatre”. 
Primera història d’Esther, de Salvador Espriu. 
Amb Pruden Panadès i Francesc Viñas, prof. 
de literatura. Inscripció prèvia a la biblioteca 

De 19.30 a 21.30 h  Ateneu de Granollers 
Curs de filosofia a l’Ateneu. “Epicur o 
l’hedonisme assenyat”, amb Mariano Fer-
nández, prof. de filosofia

DIMARTS 19

18.30 h Museu de Granollers  
Xerrada d’AGEVO. “Veritats i mentides de la 
història”, amb Antoni Dalmau, llicenciat en 
dret 

DIMECRES 20

9.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura de català fàcil. Peter Pan, 
amb Francesc F. Angelats. Info i inscripcions 
a la biblioteca 

17.30 h Biblioteca Can Pedrals 
L’hora del conte. “Contes per menjar”, amb 
el xef Jona Ferran
Per a infants a partir de 4 anys

18 h Biblioteca Roca Umbert 
Penya dels llibres. Club de lectura per a 
nois i noies de 12 a 16 anys. Inscripció a la 
biblioteca

19 h Gra. Equipament Juvenil 
Xerrada formativa. “Vull treballar aquest 
Nadal”. Per a joves a partir de 16 anys.
Inscripció prèvia a:
treball.vallesoriental@oficinajove.cat

19 h Centre Cívic Palou  
Xerrada de l’Aula de la Salut. “Per una mort 
digna, l’aportació de les cures pal·liatives”, a 
càrrec de Germà Morlans, geriatre de l’HGG

17.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert  
Taller familiar. “Juguem a la llibertat”. Acti-
vitat inclosa en el programa del Dia Interna-
cional contra la Violència vers les Dones
Més info i inscripcions:
espaidarts@rocaumbert.cat 
Tel. 93 879 18 03

21 h Teatre de Ponent 
Teatre. Serraller i bandoler. Direcció: Joan 
Sagalés. Amb Albert Freixe

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. David Guapo
#quenonosfrunjanlafiesta

21 h Bar de Roca Umbert 
Concert amb Daniel Higiénico 

22.30 h Nau B1. Roca Umbert 
Concert. Cesk Freixas i Miquel Abras. 
Cançons de nosaltres i el món

0 h Sala 2046 
Concert  Miquel del Roig

DIUMENGE 24

05.45 h Estació d’autobusos 
24a Marxa Matagalls Granollers (40 km). La 
Semi (20 km)
Més info i inscripcions:  Agrupació Excursio-
nista de Granollers, tel. 93 860 01 47
www.aeg.cat 

12 h Museu de Granollers 
Itinerari de ciutat. “Fàbriques i xemeneies”
Inscripcions: museu@ajuntament.granollers.
cat, tel. 93 842 68 41

17 h Teatre Auditori Can Palots de Canove-
lles 
Concert de Santa Cecília de la Societat 
Coral Amics de la Unió. A benefici de la 
Fundació Oncovallès

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc 
Roda d’Espectacles Infantils. “Els tres por-
quets”, amb Estaquirot Teatre

19 h Teatre de Ponent 
Teatre. Serraller i bandoler. Direcció: Joan 
Sagalés.  Amb Albert Freixe

19 h Teatre Auditori de Granollers 
El somni d’una nit d’estiu. Ballet Carmen Ro-
che. Coreografia: Tony Fabre. Xerrada amb 
la companyia després de l’espectacle

19 h Centre Cultural de Granollers 
Cinema en versió original. El último concier-
to, de Yaron Zilberman (2012)

DILLUNS 25

11 h  Can Puntes 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball. Més info i 
inscripcions, tel. 93 842 67 37
arxiu@ajuntament.granollers.cat.
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20 h Centre Cultural de Granollers 
Cicle “Elles Dirigeixen”. Projecció d’Elisa K 
(2010), de Judith Colell. Amb motiu del Dia 
Internacional contra la Violència vers les 
Dones

DIVENDRES 29

17.30 h La Troca. Roca Umbert 
Taller familiar. “Vine a fer el teu pessebre”, 
a càrrec d’Ermisenda Soy, artista. Per a 
famílies amb infants a partir de 4 anys

19 i 22 h. Centre Cultural de Granollers 
Cinema en versió original. La mejor oferta, 
de Giuseppe Tornatore (2013)

21 h Teatre Auditori de Granollers 
Teatre. Adreça desconeguda, de Kathrine 
Kressmann Taylor. Direcció: Lluís Homar. 
Amb Lluís Homar i Eduard Fernández 
Xerrada amb els actors després de 
l’espectacle

21 h Teatre de Ponent 
Teatre. Paraules encadenades, de Jordi Galce-
ran. Cia. Catarsis. Direcció: Bertus Compañó

23 h Casino de Granollers 
39è Cicle de Jazz al Casino. Roc Calvet 
Quartet. Presentació del CD A Strange Kind 
of Beauty
Més info, www.jazzgranollers.com

DISSABTE 30

De 10 a 12 h Ateneu de Granollers  
Curs de filosofia a l’Ateneu. “Neoplatonis-
me, porta al pensament medieval”, amb 
Joan Carles Gómez, prof. de filosofia

17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Cinema familiar. Floquet de Neu. Recomana-
da a partir de 5 anys. 

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert  
Clausura de l’exposició “No nos cabe tanta 
muerte. Memorial a Ciudad Juárez” + per-
formance Rosa Juárez, a càrrec de l’artista 
Silvia Antolín

19 h Sala Tarafa
Concert solidari amb la Marató de TV3. Cor 
Femení de Granollers (direcció, Marc Dosai-
guas) i Big Band Combo de Granollers

21 h Centre Cultural de Granollers
Teatre. Ara o mai. Cia. T-Atrevits. Direcció: 
David Fiérrez

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Paraules encadenades, de Jordi 
Galceran. Cia. Catarsis. Direcció: Bertus 
Compañó

De 21.30 a 23.30 h. La Troca. Roca Umbert 
Jam de swing amb Lindy Frogs i Bigpotters 
Swing

0 h Sala 2046  
Concert Aloud Music LTD. Showcase: Santa 
Rita + The Last 3 Lines + Lô: Mueso

17 h Gra 
Dia Internacional contra la Violència vers 
les Dones. Creació d’un llaç lila amb mis-
satges contra la violència de gènere

19 h Plaça de la Porxada
Acte central del Dia Internacional con-
tra la Violència vers les Dones. Lectura 
del manifest, performance a càrrec de la 
Taula d’Igualtat d’Oportunitats i encesa 
d’espelmes. Organitza: CIRD

DIMARTS 26

17 h Arxiu Municipal 
Les tertúlies de l’Arxiu: “Històries del futbol 
a Granollers”, amb el testimoni de Josep 
Arenas i Garrell. Més info: tel. 93 842 67 37  - 
arxiu@ajuntament.granollers.cat.

18.30 h Museu de Granollers  
Xerrada d’AGEVO. “Les muntanyes: mites 
i divinitats”, amb Jordi Camins, alpinista i 
glaciòleg

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Taller de pràctica filosòfica 
“Comprometre’s. La democràcia i el seu 
abast”. Dinamitza: Mariano Fernández, Joan 
Carles Gómez i Joan Méndez Camarasa, 
filòsofs

DIMECRES 27

17 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura de català fàcil. L’escarabat 
d’or, amb Francesc F. Angelats. Info i ins-
cripcions a la biblioteca 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Hora menuda. “Toc-toc-toc”. Amb Patrícia 
McGill, rondallaire.
Per a famílies amb nadons de 15 a 36 
mesos. Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. “The Hungry Caterpillar”. Infants 
a partir de 4 anys. Inscripció prèvia a la 
biblioteca. Dinamitza: Cambridge School

18 h Gra 
Projecció de curtmetratges sobre violència 
de gènere i debat posterior 

19.30 h Museu de Granollers 
“Projecte Ernst Bloch, espai per a la 
utopia”. Dins el projecte Parèntesi. Xerrada 
amb Claudia Kalász i Francesc Abad

DIJOUS 28

17 h Arxiu Municipal  
Vols saber què passava a Granollers a prin-
cipis del segle XX? Més info i inscripcions, 
tel. 93 842 67 37

18 h Biblioteca Can Pedrals 
Trobada dels Superlectors. Club de lectura 
per a nens i nenes de 7 a 11 anys

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Cinema-debat. “Bajo Juárez: la ciudad 
devorando a sus hijas” (2006), documental 
d’Alejandra Sánchez. 

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
5+5
Obra contemporània 
sobre paper
Cinc pintores de la 
Xina + cinc pintores 
de Barcelona
Del 31 d’octubre
al 13 de desembre 

BIBLIOTECA
CAN PEDRALS
“Detalls
de Granollers”
Grup de Fotografia
Amics de la Unió
Fins al 12 de novembre
“Va de música”
Associació Fotogràfi-
ca Jaume Oller
Del 29 de novembre
al 21 de desembre
Inauguració:
dia 29, a les 19 h

ESPAI D’ARTS
DE ROCA UMBERT
“No nos cabe tanta 
muerte - Memorial a 
Ciudad Juárez”
Projecte col·lectiu
Del 7 al 30 de novem-
bre. Inauguració: dia 
7 a les 20 h. Clausu-
ra: dia 30, a les 19 h
EL MUR
Ramon Aumedes
L’APARADOR
Álex Santafé

ESPAI GRALLA
Exposició
del Premi de Pintura
Paco Merino 2013
Del 14 de novembre
al 14 de desembre
Inauguració i veredic-
te: dia 14, a les 20 h 

GRA
ESPAI DE RELACIÓ
Temps de Còmic
“My Insane World” 
Andrea Brichs
Il·lustració
Del 4 al 15
de novembre

“Una mica de tot
Miquel Mañas
Il·lustració
Del 18 al 29
de novembre

MUSEU
DE GRANOLLERS
“Llegir com viure 
Homenatge a Joan 
Triadú, 1921-2010”
Del 21 de novembre
al 5 de gener
Inauguració: dia 21,
a les 20 h

CONTINUEN...

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

CAN JONCH
CENTRE DE CULTURA 
PER LA PAU
“Seriosament ... 25 
arguments per la pau 
en còmic” 
Fins al 28 de novembre  

CENTRE CÍVIC NORD
“Luthiers: posar 
l’ànima a la fusta”
Fotografies
de Lluís Salvadó
Fins al 30 de novembre

CENTRE CULTURAL 
DE GRANOLLERS
SALA CIUTAT
“Retrats”
Ramon Aumedes
Fins al 12 de gener

MUSEU DE
CIÈNCIES NATURALS
“Papallones,
tota una vida”
Fins al 12 de gener

MUSEU DE
DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs”
Exposició permanent



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2013

Quantes persones formen part actualment de la 
pAH Granollers?
X.L. Tenim registrats 474 casos i en l’assemblea 
vénen habitualment entre 80 i 120 persones. Ens 
reunim cada dilluns, a l’Associació de Veïns Sota 
el Camí Ral, al carrer de Prat de la Riba, 82, a dos 
quarts de set, a part de les reunions de les comis-
sions i dels grups de treball. 

Com són aquestes assemblees?
X.L. Les fem de forma canviant perquè ens anem 
adequant a les condicions, i perquè són assem-
blees molt difícils. Normalment comencem pels 
casos nous, encara que en la última assemblea 
experimentalment hem començat pels casos antics 
i després els casos nous perquè, probablement, 
són les persones que tenen més necessitat emo-
cional perquè encara no saben com defensar-se 
o no tenen en la majoria dels casos recursos per 
enfrontar bé el problema. Després continuem amb 
les qüestions organitzatives, accions, peticions, 
participació.

Com s’acullen els nous casos?
X.L. El principi fonamental de l’assemblea és 
l’assessorament col·lectiu. Cadascú fa aportacions 
segons els seus coneixements i la seva experièn-
cia que va augmentant a mesura que participa 

 
La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) fa dos anys que 
funciona a Granollers. Aquest 
moviment social va sorgir com a 
resposta a la pèrdua de l’habitatge 
per part de moltes persones que no 
van poder seguir pagant la hipoteca, 
a causa de la crisi. Una situació amb 
terribles conseqüències personals, 
socials i d’indefensió davant les entitats 
financeres. En aquesta entrevista 
Xosé Lombao fa balanç de la PAH a 
Granollers i Francesc Corbera i Conxita 
Sanglas expliquen com haver avalat 
un fill els pot comportar perdre el seu 
propi habitatge. 

en l’assemblea. També tenim persones que hi 
participen i que tenen formació jurídica. Es tracta 
sobretot que la gent aprengui els recursos per 
defensar-se en el seu cas i també la necessitat 
d’organitzar-se amb altres persones perquè la llui-
ta conjunta serà necessària per resoldre la majoria 
de situacions i casos. 

Sabeu quants desnonaments s’han produït a 
Granollers des que va esclatar la crisi?
X.L. No hi ha xifres oficials però no seria descabe-
llat dir que, probablement, més de tres-cents, uns 
cinc mensuals de promig des que va començar la 
crisi a finals de 2007-2008. En relació a les xifres 
que es donen per a Catalunya, que també són 
estimacions, i per a Barcelona, i en relació a la 
proporció de població i de llars que hi ha a Gra-
nollers, creiem que hi ha hagut uns 300 casos de 
llançaments. Que nosaltres hi haguem intervingut 
només un desnonament al principi del funciona-
ment de l’assemblea. 

Fa dos anys que us vau constituir, quin balanç 
feu del funcionament de la pAH?
X.L. Hem parat dotze desnonaments en l’últim 
moment. Hem aconseguit que encara no s’hagin 
realitzat en els jutjats les negociacions amb els 
bancs però jo crec que el balanç fonamental és 

Francesc Corbera, Xosé Lombao i Conxita Sanglas
ENTREVISTA A
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“Hem creat una 
consciència social 
sobre el problema 

de l’habitatge”
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“El problema de l’habitatge és dels bancs però 
també dels poders polítics que estan 
actuant al servei i en benefici dels bancs”

que hem creat una consciència social sobre el 
problema de l’habitatge, la necessitat que la gent 
s’organitzi i que no visqui el problema en silen-
ci, que ho parli amb altres persones i que actuï 
conjuntament i que aquest problema és socialitzi. 
Hem arribat a una situació en què hem guanyat 
moltes batalles, però estem molt lluny de guanyar 
la guerra i que, en la immensa majoria dels casos 
no s’ha produït desnonament però tampoc social-
ment no se li ha donat una solució. El problema 
és dels bancs però també dels poders polítics que 
estan actuant al servei i en benefici dels bancs.

A banda de persones també s’hi han sumat 
altres col·lectius a la pAH?
X.L. Hi ha col·lectius de diferents tipus, que estan 
en la nostra línia de defensa dels drets econòmics 
i socials en una situació de crisi, que col·laboren 
amb nosaltres i que nosaltres col·laborem amb 
ells. Estem parlant d’associacions de veïns com 
la de Tres Torres, en el seu moment l’Associació 
Amics de Sant Miquel, organitzacions sindicals, 
culturals, com l’Esquerda, i organitzacions políti-
ques, també. 

us coordineu amb altres pAH de la comarca?
X.L. En la comarca actualment hi ha dues platafor-
mes d’afectats per la hipoteca i estem coordinats 
amb ells. N’hi ha a Caldes, a Mollet del Vallès, 
Cardedeu, Sant Celoni, la Llagosta, la Vall del 
Tenes, Canovelles, Llinars... Col·laborem molt amb 
Caritas Bellavista, des del principi, perquè com-
partim la necessitat d’apoderament de les persones 
amb aquest problema de l’habitatge, en la seva 
organització per solucionar-lo. Inclús també en 
la desobediència civil quan l’aplicació de la llei 
porta a situacions injustes de violació dels drets 
humans bàsics i fonamentals com és el cas del dret 
a l’habitatge.

El Ple del mes de setembre de l’Ajuntament va 
donar suport, a petició de la PAH de Granollers, 
a la declaració d’inconstitucionalitat de la Llei 
1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar 
la protecció als deutors hipotecaris, reestruc-
turació del deute i lloguer social. La mateixa 
moció, presentada i aprovada pels grups munici-
pals del PSC, CiU, Acció Granollers i ICV-EUiA, 

també demanava a tots els jutges de Granollers 
que prenguin en consideració plantejar qües-
tions prejudicials davant el Tribunal de Justícia 
Europeu sobre l’adequat trasllat a Espanya de la 
normativa comunitària sobre clàusules hipote-
càries abusives, emulant el que ha fet un jutge de 
Marchena (Sevilla).

per què esteu en contra de la Llei 1/2013, de 14 
de maig?
X.L. Aquesta Llei és una resposta del Partit Popular 
a la iniciativa Legislativa Popular (ILP) que havia 
presentat la PAH, avalada per 1.400.000 signatures 
i amb el suport gairebé del 90 % de la població, 
segons totes les enquestes. En aquesta ILP que 
proposàvem, defensàvem que el lliurament d’un 
pis cancel·lés definitivament tot el deute amb el 
banc i que tingués efectes retroactius i, alhora, 
un model de lloguer social en què les famílies i 
persones poguessin tenir un pis pagant un màxim 
d’un 30 % dels seus ingressos. La Llei del Partit 
Popular, que és una presa en consideració per la 
pressió social de la ILP, es tradueix en aquesta llei 
(1/2013, de 14 de maig) que no assumeix cap 
d’aquests punts i que, a més, no soluciona cap 
dels casos que tenim a Granollers. El màxim que 
aconsegueix és, en alguns casos, que el desnona-
ment s’ajorni dos anys, fins al 2015, i ja veurem 
què passarà en el 2015, però no dóna solucions. 

“Si els jutges 
volen tenen 
arguments 

jurídics per fer 
interpretacions de 
la llei favorables a 

les persones”
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Francesc Corbera i Conxita Sanglas, 
d’avaladors a deutors
Francesc Corbera i Conxita Sanglas són un matrimoni de Granollers 
que poden perdre casa seva per haver avalat un fill que no va poder 
pagar la hipoteca, després de quedar-se sense feina. “En el moment en 
què ell no va poder pagar, ens van venir a buscar a nosaltres”, relata el 
Francesc. El deute era de 80.000 euros i va ser el mateix Francesc qui 
es va dirigir a la directora de la caixa d’estalvis, amb les claus del pis 
del seu fill en mà, disposat a posar els diners. Aleshores li van dir que 
aquesta proposta era inviable. Un any i mig després, els 80.000 euros 
s’havien convertit en 170.000, a causa dels interessos generats. Da-
vant d’aquesta situació va buscar-se un advocat d’ofici que no va poder 
intervenir perquè encara no hi havia cap procés d’execució, però si que 
els van aconsellar que es posessin en contacte amb la PAH de Grano-
llers. En Francesc i la seva dona se senten agraïts per com la PAH els 
ha ajudat “fins al punt que la caixa en aquests moments no vol parlar 
del nostre cas si no és mitjançant la PAH”. Ara mateix continuen amb 
el neguit de saber si perdran casa seva. “Hi va haver una reunió entre 
Catalunya Caixa i la PAH, el nostre cas s’havia de solucionar en quatre 
dies i ja passen més de cinc mesos”, explica el Francesc.  
La caixa els planteja un pagament fraccionat del deute, al qual s’hi 
suma un altre deute patrimonial, conseqüència de la baixada del preu 
de l’habitatge. “Ells tenen la paella pel mànec. Vam proposar a la caixa 
de donar casa nostra per pagar els 80.000 euros pensant que recu-
peraríem la resta de diners en què es valoraria i ens van dir que no, 
que es quedaven la casa sencera”, resumeix la Conxita. Amb aquesta 
experiència que, encara no té desenllaç, aquest matrimoni que espe-
rava una jubilació tranquil·la, diu que avui no tornarien a avalar un fill. 
“Potser els hauríem d’haver inculcat fer amb el que es té, no a partir 
del que es pot tenir”, reflexiona el Francesc. En tot cas creuen que la 
seva entitat ha actuat de mala fe i que s’ha generat una desconfiança 
cap als directors de les entitats financeres que “han optat per salvar la 
seva pell en lloc de la del client de tota la vida”.

La prioritat darrerament és mirar de canviar 
les clàusules abusives dels contractes hipote-
caris?
X.L. No exactament. La nostra prioritat és defensar 
el dret a l’habitatge i en aquesta situació en què el 
poder polític actua en consonància amb el poder 
financer, solament podem confiar en que nosaltres 
mateixos tutelem el dret a organitzar-nos, apo-
derar-nos, en tenir capacitat de lluita, en mostrar 
cada dia que sí que podem. Les clàusules abusi-
ves en aquesta situació és un agreujant més de la 
situació que, naturalment, combatem, però no és 
l’objectiu fonamental. La resta d’administracions 
públiques, a part dels governs que com dic estan 
al servei dels bancs, incloent els ajuntaments, 
inclús l’Ajuntament de Granollers, tampoc tenen 
solucions per garantir aquest dret.

Teniu algun retorn per part del partit judicial de 
Granollers respecte la moció aprovada en el ple 
de l’Ajuntament? 
X.L. No tenim cap tipus de resposta i tampoc 
crec que el col·lectiu de jutges doni una resposta 
perquè ells es mouen en clau d’independència 
judicial. El que nosaltres pensem des de la PAH és 
que el sistema jurídic actual és molt complex però 
que si els jutges volen tenen arguments jurídics 
per fer interpretacions de la llei favorables a les 
persones. Ja hi ha casos de jutges que han emprès 
aquest camí. Els animem a fer-ho amb el respecte 
total a la seva independència.
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Els grups municipals opinen
ICV-EuiApensions 

per avui i demà

ICV-EUiA denunciem públicament, a la 
nostra ciutat i arreu, el Projecte de Llei de 
revalorització de les pensions del Govern 
del PP.
Cal evitar que aquesta norma proposada 
esdevingui una realitat. El govern vol fer 
el tràmit parlamentari per via d’urgència. 
No vol que la societat reaccioni davant 
aquesta gravíssima agressió al pilar més 
essencial de l’estat de benestar. Un govern 
de dretes, al dictat dels mercats i de la 
troika, no necessita aquest pilar perquè 
el que en realitat vol destruir, amb la seva 
acció de govern i amb les seves propos-
tes legislatives, és tot el paper social de 
l’Estat. No li importa proposar acords 
anticonstitucionals o antisocials.
Sota aparents conceptes tècnics que 
modulen les pensions de jubilació, estan 
introduint veritables retallades en la capa-
citat econòmica dels pensionistes, actuals 
i futurs.
El factor de sostenibilitat i l’índex de reva-
lorització són trampes reals que atempten 
contra els drets de les persones jubilades, 
que en molts casos han passat actualment 
a ser suport econòmic bàsic d’unitats fa-
miliars fortament empobrides per la crisi 
i les retallades socials, les reformes labo-
rals ferotges i l’especulació immobiliària 
i financera, que ha portat a un panorama 
desolador en matèria d’execucions hipo-
tecàries que deixen la gent sense casa i 
amb deutes impagables de per vida.
Tot i que al web de La Moncloa es pot 
llegir –quin cinisme!– que “esto permi-
tirá dar confianza y tranquilidad a los 
pensionistas, y evita adoptar medidas 
drásticas,” sabem que la proposta no 
respecta el programa polític amb què 
Rajoy va presentar-se a les eleccions i que 
és un atac despietat al poble i a la classe 
treballadora, la que ja s’ha jubilat, la que 
treballa cada dia en situacions de major 
precarietat i pèrdua de drets, i els que pa-
teixen una situació d’atur cada dia menys 
protegida.
Nosaltres volem convocar i participar 
en la lluita contra aquesta norma injus-
ta. Han passat la línia vermella i no ho 
podem acceptar.

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

AGDe la participació 
a l’Ajuntament

La participació política pot definir-se de 
moltes maneres. Segurament no ens posa-
ríem d’acord al voltant de què implica i fins 
on pot estendre’s. N’hi ha que diuen que es 
limita a la “incidència dels i les joves sobre les 
decisions que prenem des de l’Ajuntament”. 
Aquesta definició es troba al Pla de Joventut 
que es va aprovar fa un mes a la ciutat. Es tracta 
d’una important política pública que destina 
un gruix de recursos econòmics, humans i 
d’infraestructures important a la ciutat. Què 
podem dir-ne? 
Primerament, que és limitada. Exclou moltes 
formes de participació que haurien d’estar 
recollides dins del que hauríem d’entendre –i 
en un context com l’actual de forma encara 
més radical i profunda– com a participació. 
Tanca la porta a moltes activitats dels ciutadans 
i, en aquest cas, dels joves, que ara tant neces-
siten tenir les eines per trenar iniciatives que 
millorin el seu entorn. Més endavant, al mateix 
apartat –que és el de “principis metodolò-
gics”, és a dir, el que determina quines són les 
bases teòriques del Pla–, explica que també es 
poden considerar d’altres activitats informals, 
sense especificar-les. De la mateixa manera, vol 
transportar-la a d’altres àrees de l’Ajuntament. 
És difícil imaginar com s’intentarà promocio-
nar aquesta participació si s’entén únicament 
de forma institucionalitzada.
Segon, que és contradictòria. Cal admetre 
que, posteriorment, a mesura que s’avança en 
el Pla, es poden trobar accions i propostes que 
amplien la participació dels joves tenint en 
compte les associacions i es demana tenir-ne 
una concepció àmplia. Tot això va en direcció 
contrària de la definició per la qual es regeix la 
participació en la metodologia i fa pensar que, 
o bé les accions per fomentar la participació 
no tenen validesa, o bé la definició és feta de 
forma des de la desconeixença de les accions 
que preveu el pla. 
Finalment, que és il·lustrativa. Des de la 
regidoria de Joventut es va dir a les organit-
zacions polítiques que podrien participar en 
l’elaboració del Pla. Se’ns va enviar el docu-
ment (de 57 pàgines i complexa elaboració), 
sí, una setmana i mitja abans que s’aprovés. 
Aquest fet anecdòtic se suma a una llista de 
pràctiques de l’Ajuntament que evidencien que 
no es vol promocionar res a la ciutat que vagi 
al marge de la institució. I així, és molt difícil 
que puguem dur a terme projectes diferents i 
innovadors que afavoreixin l’avenç de Grano-
llers.

Guillem Pujadas Jané
JERC Granollers
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El Ple de l’Ajuntament de la nostra ciu-
tat ha aprovat les ordenances fiscals del 
proper any 2014, els impostos munici-
pals, preus públics i taxes que pagarem 
el proper any.
Tots plegats seguim en temps 
d’incerteses, temps de complexitats 
motivats per aquesta profunda crisi 
econòmica, menors recursos econòmics. 
I la necessitat, però, de seguir donant 
resposta a la ciutat i els seus ciutadans i 
ciutadanes.
Segueix sent temps de fer exercicis 
d’austeritat intel·ligents i solidaris, i, 
sobretot, de priorització de polítiques 
per mantenir els estàndards de qualitat a 
què estem acostumats els veïns i veïnes 
de Granollers. El debat dels pressupostos 
es produirà el proper mes de desembre, 
però prèviament cal definir i ajustar els 
ingressos. És clar que amb les nostres 
eines, el govern de l’alcalde Mayoral vol 
ajudar a la sortida de la crisi garan-
tint la necessària solidaritat, la igualtat 
d’oportunitats i les polítiques actives 
que generen activitat.
Per segon any consecutiu l’increment 
d’impostos municipals serà zero, i 
en aquest context és bo recordar que 
l’increment acumulat de l’IPC serà de 
+ 4,6 %.
Es mantindran totes les bonificacions 
existents i s’augmentarà les que apli-
quem al rebut d’escombraries en funció 
dels nivells de renda de les famílies de 
la nostra ciutat que beneficiaran a les 
persones amb dificultats.
L’any 2014 també rebaixarem la llicèn-
cia d’obertura a totes aquelles noves 
activitats considerades innòcues, que a 
Granollers representen el 90 %, re-
baixa que arribarà fins a el 70 %, amb 
l’objectiu de facilitar a emprenedors 
i empresaris la seva implantació a la 
ciutat.
Temps d’incerteses també per a la re-
forma de les administracions locals que 
impulsen els governs de l’Estat i de la 
Generalitat, que volen limitar els ajunta-
ments, però que, pel que fa a nosaltres, 
no volem renunciar a la qualitat que 
és un signe d’identitat de Granollers.

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

De vegades, el tòpic ens fa pensar que els 
regidors a l’oposició som gent enfadada amb 
la vida. La veritat és que una de les nostres 
tasques és el control al govern, i més quan té 
la total llibertat de la majoria absoluta, i per 
fer això cal sovint una crítica dura i contun-
dent. I podem semblar malhumorats. Fins i 
tot algú es pot pensar que estem descontents 
de la nostra ciutat.
Res de tot això. En primer lloc, perquè la 
nostra idea no és trinxar el govern, sinó oferir 
una alternativa. No fer una altra ciutat, sinó 
fer millor la que tenim. Perquè ens encanta. 
És precisament aquesta passió per Granollers 
la que ens ha fet dedicar molt de temps a la 
ciutat des de la política. Ens agrada.
I hi ha moltes coses de la nostra ciutat que 
excel·leixen, i que no s’han de tocar perquè 
allò que funciona, més val no remenar-ho: 
gaudim-ne. Especialment per la potència de 
la societat civil a Granollers, allò que ve del 
teixit associatiu, de l’esport, de la gent. 
Només cal fer una mica de repàs als èxits 
esportius: fa un any la Laia Pons, sincronista 
del CN Granollers, ens portava a la ciutat una 
medalla olímpica. Aquest estiu repetia amb 
medalles dels Mundials de Natació, acompan-
yada de la Meritxell Mas i la Cristina Salvador. 
I les campiones d’Espanya aleví i infantil. 
Tela amb el Club Natació. I el BM Granollers? 
El juvenil, l’infantil i el segon equip, cam-
pions d’Espanya, i l’any passat ho va ser el 
juvenil femení. Coneixeu un millor planter 
d’handbol? I els Espargaró, uns altres. Com-
petint al màxim nivell des de fa anys, i amb 
l’Aleix a Moto GP i en Pol, proclamat campió 
del món de Moto 2. Es diu ràpid.
Per si no en tinguéssim prou de ser referent 
esportiu, als Amics de la Unió també els 
ha agafat per ser campions. El Cor Infantil, 
que dirigeix el gran Josep Vila, tornava de 
Luxemburg amb la copa de guanyadors del 
concurs “Let the Peoples Sing”. Perquè ens 
entenguem, també tenim el millor cor infantil 
d’Europa. 
Aquests potser són els més mediàtics i recents, 
i correm el risc de deixar-nos-en molts, es-
portistes o no, que anònimament excel·leixen 
en el seu camp. Però de motius per sentir-
se orgullós de ser granollerí n’hi ha molts. 
No va malament que de tant en tant ens ho 
recordem. I són els mateixos motius que ens 
impulsen a deixar-nos la pell a bastir projectes 
alternatius i a fer una ciutat millor del que és, 
des de l’àmbit de les institucions. 

Àlex Sastre i Prieto
Regidor de Convergència i Unió

1. Autonomía escolar
Basado en una recomendación de la OCDE y 
UNESCO, en sendos informes, se especializarán los 
centros en función de las necesidades y capacidades 
de los alumnos, y se intentará equiparar la auto-
nomía de los centros en materia de selección de 
personal, que es del 4%, a la media europea que es 
del 31%.
2. Pruebas externas
La implantación de los exámenes externos- orien-
tativos en primaria y vinculantes en Bachillerato y 
Universidad- tiene doble función: prevención del 
fracaso escolar y rendición de cuentas a la sociedad. 
Están en 24 de los 32 países de la OCDE.
3. Itinerarios
Se adelanta la edad de elección de los itinerarios, 
pasando a 15 la edad a la cual los alumnos podrán 
escoger entre enseñanza aplicada o enseñanza 
académica. Se entiende la enseñanza aplicada como 
aquel itinerario formativo destinado a la Formación 
Profesional.
4. Formación Profesional Dual
Se modifica el porcentaje de tiempo destinado al cen-
tro de formación de un 80% a un 66%, y el tiempo 
dedicado a las prácticas en empresas de un 20% a un 
33%, siguiendo modelos educativos con muy buenos 
resultados como el suizo.
5. Acceso a la Universidad
Se pasa de la Selectividad por territorios a un modelo 
doble:
− Prueba externa nacional.
− Prueba individualizada en función de la especiali-
zación a escoger.
6. Eficiencia económica
Se incluyen criterios de eficiencia económica en la 
gestión de los recursos públicos, intentando cambiar 
la estadística; desde el año 2000 el gasto público 
en educación ha aumentado un 48,5% y el fracaso 
escolar se ha mantenido.
7. Religión y educación para la ciudadanía
El centro de elección de la asignatura vuelve a los 
padres y desaparece  de manos del Estado. Desapare-
ce la asignatura de Educación para la ciudadanía se 
dividen sus contenidos de manera transversal en la 
resta de materias.
8. Idiomas
Se busca el modelo de trilingüismo implantado en 
algunas comunidades autónomas.
Se garantiza la enseñanza en castellano y de los 
idiomas cooficiales para los alumnos cuyos padres lo 
soliciten.
Se ensalza la figura del inglés apostando por la expre-
sión oral frente a la gramática.
9. Centros concertados y diversificación por sexos
Apuesta por un modelo donde sean los padres los 
que puedan determinar qué tipo de escuela escoger 
para sus hijos, y por la compatibilidad de la escuela 
pública y la concertada  dado que ambas se comple-
mentan.  Amparado por la convención de la UNESCO.
10. Selección del director
La administración educativa, por un lado, requerirá a 
los candidatos a la función directiva de un centro, la  
acreditación de haber realizado un curso formativo 
en capacidades de liderazgo, y por otro, participará 
junto con la Comunidad Educativa en su elección.

Fermí Gutiérrez Martínez
Portaveu Grup Municipal Partit Popular 
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