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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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Portada: el carrer de Llevant després de les obres de renovació 
que s’hi han fet aquest estiu. Fotografia: Pere Cornellas

Segueix-nos 
a les xarxes 
socials:

www.facebook.com/
ajuntamentgranollers

    @granollers

Tota la informació  
de la ciutat a: 

www.granollers.cat

PROPER BUTLLETÍ

> Cada mes podeu 
descarregar-vos a  
www.granollers.cat el 
butlletí de forma fàcil 
i ràpida. A la web mu-
nicipal també trobareu 
tots els butlletins 
editats. 
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> Periodista granollerina, 
corresponsal de Catalunya 
Ràdio a Alemanya

> El seu blog porta per nom 
“Finestra a Alemanya”

> Ha impulsat “catalanets a 
Berlín”, punt de trobada 
de famílies catalanes a la 
capital de Brandenburg

> Li encanta Berlín però no 
es perd mai la Festa Major 
de Granollers

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 900 154 444
(AVARIES)

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12

SOREA (AVARIES) 900 304 070 

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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GASTRONOMIA URBANA. Fira 
agroalimentària 
Divendres 3 i dissabte 4 d’octubre 
De 9 h a 21 h. Plaça de la Porxada 

FIRA AL CARRER
Dissabte 4 d’octubre
De 9 h a 21 h. Carrers de les 
Travesseres i de Santa Elisabet

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 4 i 18 d’octubre 
Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA DEL DISC
Divendres 10 i dissabte 11 d’octubre
De 9 h a 21 h. Plaça de la Corona

FIRA D’ARTESANS
Divendres 10 d’octubre
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

ACOSTEM EL CAMP. Associació de 
Productors per la Qualitat del VO 
Dissabte 11 d’octubre 
Tot el dia. Plaça de la Porxada 

LES GOLFES. Fira de roba i trastos vells 
Dissabte 18 d’octubre
De 10 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA D’ARTESANS
Divendres 24 d’octubre
Plaça de la Porxada

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA 
Dissabte 25 d’octubre 
Tot el dia. Plaça de la Corona 

FIRA DE VI I FORMATGE 
Dissabte 25 d’octubre 
De 9 h a 21 h. Plaça de Lluís Perpinyà 

GRN14. Mostra de tendències de Gran 
Centre 
Dissabte 25 d’octubre 
De 10 h a 20.30 h, a la Carretera 

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes) 
Diumenge 26 d’octubre 
De 8 h a 15 h. Parc Firal

fa 10 anys es va presentar al Museu de 
Granollers l’estàtua prehistòrica trobada 
a Ca l’Estrada, fa més de 5.000 anys. Una 
estàtura-menhir antropomorfa, datada 
dins del període del neolític final, que va 
ser descoberta l’agost de 2004 al jaciment 
de Ca l’Estrada de Canovelles durant les 
obres de construcció de la ronda Nord de 
Granollers. Esculpida sobre un bloc natu-
ral de gres vermell, la troballa representa 
una figura humana, esculpida a l’anvers i 
el revers, d’uns 95 cm d’alçada. Es tracta 
de la primera estàtua d’aquestes característi-
ques trobada a Catalunya. 

L’ESTàTUA-MENhIR TROBADA DURANT 
LES OBRES DE LA RONDA NORD. 

AUTOR: PERE CORNELLAS

10 

 ITINERARI DE CIUTAT

“Palou. Paisatge rural, paisatge cultural”
Palou va ser un municipi independent 
fins a l’any 1928, en què va ser agregat 
al terme de Granollers. A canvi de 
serveis, va aportar un gran espai terri-
torial en bona mesura agrícola, que ha 
mantingut la seva personalitat pròpia i 
diferenciada. El pla de Palou conserva 
un ric patrimoni cultural, arquitec-
tònic i natural. L’itinerari proposa un 
recorregut per alguns dels elements 
patrimonials més significatius.

Dia: diumenge 19 d’octubre
Durada: 2 hores
hora i lloc de trobada: 11 h - antigues 
escoles de Palou (pg. del Dr. fàbre-
gas, s/n) 
Preu: 4€. Persones jubilades, 50% 
de dte. / Infants menors de 12 anys, 
gratuït
Places limitades. Cal fer reserva 
prèvia, 93 842 68 42
museu@ajuntament.granollers.cat 

La Mitja Marató de 2015 ja és a les portes. Superat l’estiu, toca 
començar a preparar-se per aconseguir la preparació física neces-
sària per gaudir-la. Ha arribat el moment de, a poc a poc, de manera 
gradual i constant, treballar per “Aquest any, sí!”
És per això que l’Ajuntament de Granollers, el Club Atletisme L’Aire 
i l’Associació Esportiva La Mitja t’ofereixen la possibilitat d’assolir el 
repte de fer la Mitja de Granollers.
S’estableixen tres grups diferents: principiants, iniciats i atletes. 
Per a tots els grups els entrenaments comencen el 6 d’octubre.
La inscripció, gratuïta però obligatòria, dóna dret a una assegurança 
per als tres entrenaments setmanals. Podeu fer-la a l’apartat “Ca-
tàleg de tràmits” de seuelectronica.granollers.cat.

Comença a fer la mitja!
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REPORTATGE

El Punt del Voluntariat contribuirà 
a crear una xarxa solidària 

Persones voluntàries i entitats 
ja tenen on trobar-se i posar-
se d’acord per ajudar la gent 
de Granollers. És el Punt del 
Voluntariat, un nou servei municipal 
que té la seu a Can Jonch. Centre 
de Cultura per la Pau. Tothom qui 
se senti compromès amb la ciutat 
on viu, que tingui 18 anys o més o 
16, amb autorització, pot trobar-se 
amb entitats de voluntariat i acordar 
el tipus de col·laboració. L’objectiu 
és donar resposta a les necessitats 
socials i alhora garantir una 
comunitat forta, plural i capaç que 
doni resposta als seus propis reptes. 

Què és el Punt del Voluntariat de Grano-
llers? És un servei, que ha posat en marxa 
l’Ajuntament de Granollers, destinat a promoure 
la cultura de la participació vinculant les perso-
nes interessades a fer voluntariat amb alguna 
entitat sense ànim de lucre de Granollers, que 
desenvolupi projectes en aquest àmbit. 

D’on ha sorgit? És una proposta sorgida en el 
Pla estratègic de Granollers i que ha comptat 
amb la participació i el consens de diverses en-
titats que tenen el voluntariat integrat en el seu 
model d’organització: Agrupació Excursionista; 
Amics del Xiprer; Associació Cultural Amics de 
l’àfrica; Associació Esportiva La Mitja; Associació 
per la Intervenció Social Integral “DIMAS”; Càri-
tas Diocesana de Barcelona a Granollers-Vallès 
Oriental; Centre de Normalització Lingüística; 
Creu Roja Granollers; Club Balonmano Gra-
nollers; fundació Privada Educació Solidària-
Escola Pia; Mans Unides-Delegació de Grano-
llers i comarca; Odontologia Solidària; ONCE; 
Oncovallès-fundació Privada Granollers i Vallès 
Oriental Contra el Càncer; Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi de Catalunya-Agrupament de 
Granollers; Protectora d’Animals de Granollers i 
Voluntaris per l’hospital de Granollers.

L’Oficina del Punt del Voluntariat és a Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau (c. del Rec, 

Membres de les entitats que 
han participat en el procés de 
creació del Punt del Voluntariat 
de Granollers

19, tel. 93 842 68 34). En aquest espai es dóna 
informació a la ciutadania que vol fer volun-
tariat; es gestiona una borsa de voluntaris; 
s’informa a les entitats que volen integrar la 
figura del voluntariat en els seus projectes; es 
vincula les persones que volen fer voluntariat a 
les entitats; es programa formació per al volun-
tariat i les entitats i s’impulsen campanyes de 
foment i sensibilització. L’horari de l’Oficina del 
Punt del Voluntariat és dimarts, d’11 h a 13 h i 
dijous, de 18 a 20 h.

On puc trobar més informació? a www.grano-
llers.cat/voluntariat, on també es publicaran cri-
des de voluntariat, s’informarà sobre cursos de 
formació, agenda d’actes i notícies relacionades 
amb el voluntariat, entre d’altres.

Tothom pot fer de voluntari/ària? Les perso-
nes que vulguin actuar com a voluntàries dins 
d’aquest projecte del Punt del Voluntariat han 
de ser majors de 18 anys o tenir-ne 16, amb la 
corresponent autorització dels pares o tutors 
legals, sempre respectant les demandes de les 
entitats sobre l’edat mínima requerida per fer el 
voluntariat. 

De quina manera puc ser voluntari/ària? 
S’estableixen dues opcions: fer voluntariat a 
l’entitat sense ànim de lucre que el voluntari/

a www.
granollers.

cat/voluntariat 
s’hi pot trobar 
crides per fer 
de voluntari, 

informació, 
formació…
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L’oficina del Punt del Voluntariat vincularà 
persones que vulguin fer voluntariat amb 
entitats que les necessiten

ària decideixi, per un projecte concret o per 
tasques de funcionament i organització, amb el 
compromís que pactin entre l’entitat i la persona 
voluntària; o pertànyer a una bossa de volun-
tariat esporàdic i participar cada vegada que hi 
hagi un esdeveniment puntual organitzat per 
una entitat sense ànim de lucre on es necessitin 
persones per donar un cop de mà.

Qui gestiona el Punt del Voluntariat? La gestió 
del Punt de Voluntariat correspon a la Taula 
d’Entitats de Voluntariat formada per entitats 
diverses de voluntariat adscrites al projecte, 
l’Ajuntament de Granollers i la supervisió del Pla 
estratègic. Una comissió de seguiment garan-
tirà el correcte desenvolupament del projecte i 
l’avaluarà periòdicament.

Per què val la pena ser voluntari/ària? El Punt 
del Voluntariat es va presentar públicament el 
dia 22 de setembre en una Sala francesc Tarafa 
plena de públic. Aquests són alguns dels argu-
ments esgrimits a favor del projecte:
Josep Marquès. Membre del Consell de 
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalun-
ya: “si en aquest país traiéssim els ploms del 

voluntariat viuríem en la foscor”.
Josep Mayoral. Alcalde de Granollers: “aquest 
és un projecte de futur imprescindible que fa la 
ciutat més forta i cohesionada”.

La Mitja Marató de Granollers 
compta amb més de 1.000
voluntaris perquè la prova 

sigui un èxit
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ACTUALITAT

Granollers ha posat en marxa aquest setembre, 
amb altres sis ciutats d’Europa, el projecte We 
Love Eating (WLE, “Ens agrada menjar”), una 
iniciativa de foment i promoció dels estils de 
vida més saludables. We Love Eating s’adreça a 
la població en general, però fa una incidència 
especial en tres grups que es troben en etapes 
en les quals menjar de forma saludable i fer 
activitat física és d’importància vital: els infants, 
les dones embarassades i les persones grans. 
formen part d’aquest projecte europeu una 
trentena d’activitats que es portaran a terme 
aquest darrer quadrimestre i també durant 
2015. L’objectiu és prevenir i tractar l’obesitat 
infantil, a partir d’un programa d’activitat física 
i salut; formar les dones embarassades sobre 
alimentació; fer tallers a escoles, per preve-
nir transtorns de conducta alimentària, entre 
d’altres; fer conferències sobre alimentació 
saludable; revisar menús escolars, etc. 
Precisament l’hospital de Granollers, que 
forma part del comitè científic del projecte, 
amb l’Ajuntament de Granollers dedicaran el 
cicle de conferències de l’Aula de la Salut, a 
l’alimentació saludable. La coneguda restaura-
dora i educadora en alimentació Ada Parellada 
serà l’encarregada de fer la conferència inaugu-
ral que portarà per títol “La gènesi dels hàbits 
alimentaris”, dijous 16 d’octubre, a les 6 de la 
tarda, al Museu de Granollers. 

Granollers promou la salut a través de l’alimentació 
com a participant d’un projecte europeu

festa de presentació del pro-
jecte We Love Eating a la plaça 
de la Porxada, aquest setem-
bre. A baix, la restauradora 
granollerina Ada Parellada 
que pronunciarà la conferència 
inaugural de l’Aula de la Salut, 
aquest octubre
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La filosofia que hi ha al darrere de We Love Ea-
ting és que menjar sa és molt més que obtenir 
els nutrients en les proporcions adequades i en 
el moment adequat. També té a veure amb els 
bons moments, els bons costums i els vincles 
socials que sorgeixen en adquirir els aliments, 
cuinar-los i menjar-los junts.
We Love Eating anima a menjar de manera cons-
cient, se centra en el plaer que comporta menjar 
aliments de qualitat, més que en la quantitat. 
També promou la realització de més activitat 
física i ofereix formes realistes per adoptar estils 
de vida més saludables i més actius. 

Un projecte pilot en set ciutats 

El projecte es troba actualment en fase pilot 
i durarà fins al 2015. Durant aquest temps, 
les set ciutats europees que participen en el 
projecte Banská Bystrica (Eslovàquia), Bradford 
(Regne Unit), Cluj-Napoca (Romania), Deventer 
(holanda), Poznan (Polònia) Roncq (frança) i 
Granollers desenvoluparan les activitats més 
adequades per a les necessitats específiques de 
la seva comunitat. Amb l’elecció d’aquestes ciu-
tats es pretén obtenir una diversitat geogràfica i 
demogràfica equilibrada. El projecte serà moni-
torat i avaluat per experts externs per identificar 
les lliçons apreses i les bones pràctiques. Això 
ajudarà a promoure’n l’aplicació en altres ciu-
tats europees en el futur i a prendre decisions 
en les polítiques de promoció de la salut.
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6.377 alumnes d’educació infantil i primària han 
començat el curs a les escoles públiques i con-
certades de Granollers. Un curs que ve marcat 
per l’aplicació de la LOMCE, l’anomenada llei 
Wert, a primer, tercer i cinquè de primària.
675 alumnes han iniciat l’escolarització a P-3. 
A les escoles públiques fàtima i Pau Vila s’ha 
reduït la ràtio a P-3, per iniciar una fusió pro-
gressiva d’aquests dos centres en un de diferent 
que tindrà oferta d’educació infantil, primària i 
també d’ESO.
Pel que fa a secundària, 2816 alumnes han 
iniciat el curs, 56 més que l’any anterior. 715 
han començat primer d’ESO, 69 més que el 
curs passat, fet que ha provocat obrir un nou 
grup a l’Institut Antoni Cumella. No obstant, la 
comissió del mapa escolar del Consell Escolar 
Municipal, formada per representants munici-
pals, directors dels centres públics de primària 
i secundària, professorat de centres concertats 
i el Casal del Mestre han demanat l’ampliació 
de grups de secundària als centres públics, 
petició que ha estat traslladada al Departament 
d’Ensenyament. Cal tenir present que hi ha 
diversos grups amb unes ràtios molt superiors 
a les establertes i que durant el curs es poden 
continuar matriculant nous alumnes, com així 
ho constata l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

Més de 180.000 euros invertits 
per condicionar els centres

Com cada any l’Ajuntament ha aprofitat les 
vacances en els centres educatius per fer-hi 
obres de millora. A l’Escola Granullarius s’han 
pavimentat de nou els patis de formigó i s’ha 
arranjat els pendent del pati de sauló infantil. 
També s’ha actuat en el pati a l’Escola Bressol 
Municipal Tortuga on s’ha construït un sorral, 
un circuit per a tricicles, unes dunes de terra, 
una cabana, un ombracle amb gronxadors, una 
caseta magatzem, i s’han posat bancs i jardi-
neres. A l’Escola Bressol El Teler s’ha millorat 
l’accés principal i també s’ha instal·lat un joc 
infantil en el pati mentre que a l’Escola Bressol 
Giravoltes, al barri Congost, s’ha enjardinat el 
pati.
A les escoles Mestres Montaña i Salvador Espriu 
s’han substituït finestres per unes d’alumini i a 
l’escola Joan Solans s’ha condicionat un petit 
espai per a la consergeria mentre que a l’escola 
Ponent s’ha canviat la reixa i un gran finestral.

A l’Escola Municipal de Treball s’ha convertit 
l’antiga sala de calderes en un espai per acollir 
una part dels arxius del centre i, a més, s’han 
comprat ordinadors.

Mesures correctores i sancionadores 
per als qui no portin els fills a escola 

Aquest curs escolar la Comissió del Pla per a 
la prevenció i tractament de l’absentisme de 
Granollers podrà aplicar mesures educatives 
correctores i sancionar aquelles famílies que, 
una vegada exhaurides totes les vies previstes, 
continuïn sense escolaritzar els fills. D’aquesta 
manera l’administració perfila els seus instru-
ments per garantir el dret i el deure dels in-
fants, entre sis i setze anys, a l’educació bàsica 
obligatòria. 
Granollers ja disposava des del curs 1996-
1997, del Pla per a la prevenció i tractament de 
d’absentisme, que inclou totes les actuacions 
que fan les escoles i els centres de secundària, 
així com els diferents serveis educatius i so-
cials per a tractar les situacions d’absentisme. 
Aquest Pla s’ha renovat aquest any per adaptar-
lo a les noves situacions socials i, per aquest 
motiu, s’hi han inclòs multes en funció de si les 
infraccions són lleus, greus o molt greus. Les 
lleus poden ser sancionades fins a 3.000 euros, 
les greus fins a 90.000 euros i les molt greus 
fins a 600.000 euros.

L’aplicació de la LOMCE i l’increment de l’alumnat 
per aula marquen l’inici del curs escolar
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9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Pla d’empresa
Quins apartats componen un pla de negoci

9 a 14 h. Curs de 15 hores. Empreses
Relacions laborals i noves tecnologies
Eines d’intercanvi d’informació i documents 
amb l’administració, processos de reclutament 
i LOPD en relació a la plantilla

9 h a 10.30 h. Sessió. Empreses i emprenedoria
Trobades Cambra: Anàlisi de la reforma: 
impost de societats, IRPF, IVA. Avantprojecte 
de Llei 20/06/2014
A càrrec de Pablo Torrano, soci de Garrigues i 
Núria Cabré, associada principal de Garrigues. 
Inscripció prèvia gratuïta

3

9 h a 13 h. Curs de 8 hores. Empreses
Tres formes de guanyar clients amb poc 
pressupost
Desenvolupar la tasca comercial d’una manera 
professional, correcta i eficaç

7

9.30 h a 12.30 h. Curs de 6 hores. Empresa i 
emprenedoria
Vendes per a no comercials
habilitats venedores i tècniques de venda

8

10 h a 12 h. Autònoms i emprenedoria
Jornada autònoms  
Les novetats i actualitat del treball autònom. 
S’exposaran les darreres mesures en matèria 
laboral i fiscal

9 h a 14 h. Curs de 30 hores. Empreses
Comptabilitat general informatitzada. Iniciació 
Entendre i dominar tot el cicle comptable: 
diari, balanç de comprovació, pèrdues i guanys, 
balanç de situació. Programa Contasol

9

9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Ajuts i tràmits per iniciar una activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

9 h a 15 h. Curs de 12 hores. Empreses
Gestió del temps 
Gestionar el temps i treure-li el màxim profit. 
Aprendre a prioritzar les tasques. Elaboració 
d’un pla d’acció professional

13

9 h a 13 h. Curs de 8 hores. Empreses
Idees i tècniques per tal que els mitjans us 
facin cas
Aconseguir que les nostres activitats siguin 
notícia i transformar les notícies negatives en 
positives. Professorat: Alfred Picó

14

9.30 h a 13.30 h. Curs de 12 hores. Empreses
LEAN per a empreses industrials 
Lean Management. Millorar el rendiment pro-
ductiu en els processos interns, la qualitat en 
el producte i la motivació de l’equip

15

17.30 h a 19.15 h. Jornada. Cooperatives i 
emprenedors 
Debat cooperatiu: La gestió col·laborativa: 
corrent emergent i amb futur
Espai per compartir experiències protagonitza-
des per empreses d’èxit de l’economia social i 
cooperativa.

16

9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Pla d’empresa
Quins apartats composen un pla de negoci

21

9 h a 14 h. Formació. Empresa i emprenedoria
Com posar els preus als meus productes o 
serveis
La decisió de quin preu establir afecta la 
viabilitat de la idea de negoci

23

9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

9 h a 14 h. Curs de 15 hores. Empreses
Effective Negotiation Skills Workshop
Learn by doing. Practice your English speaking 
skills in real-life negotiating situations

24

9 a 14 h. Curs de 20 hores. Empreses.
Administratius import- export, actualització i 
pràctiques de gestió 
Repassar els nous aspectes, documents, nor-
mativa i usos de les operacions de 
compra-venda internacional 

25

9 h a 12 h. Sessió. Empreses i emprenedors
Com vendre productes i serveis per internet
factors clau per desenvolupar una estratègia 
de venda adequada per internet

27

9 h a 14 h. Curs de 20 hores. Empreses
Noves tècniques d’acció comercial 
Actualitza estils, tècniques i mètodes de venda 
per assolir el màxim volum de negoci

9 h a 11 h. Jornada. Cooperatives i 
emprenedors
Cafè cooperatiu: com fer noticiable la teva 
cooperativa
Eines i consells pràctics per tractar amb els 
mitjans de comunicació

28

9 h a 14 h. Curs de 5 hores. Empresa i 
emprenedoria
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de 
negoci
Coneix indicadors necessaris per saber si un 
projecte empresarial pot ser viable

29

9.15 h a 11.30 h. Jornada. Empresa i 
emprenedoria
Línies de finançament amb l’Institut Català de 
Finances (ICF)
Les diferents opcions de finançament 
empresarial amb aquesta entitat

30

9.30 h a 13.30 h. Sessió. Empresa i 
emprenedoria
Introducció a la impressió 3D
Descobreix què pot fer una impressora 3D pel 
teu marxandatge

9.30 a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Pla d’empresa
Quins apartats componen un pla de negoci

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

Octubre 2014

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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Per setè any consecutiu Granollers organitza un 
cicle de debats en profunditat sobre les novetats 
tecnològiques d’internet, que donarà continuïtat 
a les jornades de la Catosfera que s’han celebrat 
a la ciutat des de l’any 2008. En aquesta edició 
l’esdeveniment s’anomena Digital Granollers i 
manté la voluntat de ser un punt de trobada de la 
internet catalana. 
Digital Granollers es farà a terme els dies 3 i 4 
d’octubre al Teatre Auditori de Granollers i es 
podrà seguir a través de www.digitalgranollers.
cat, portal on també es centralitzaran les inscrip-
cions, imprescindibles per participar-hi.
En aquesta edició de Digital Granollers es 
promourà una reflexió crítica i creativa sobre el 
conjunt de tecnologies vinculades a internet i com 
ens afecten com a ciutadania. Aquest any, tal com 
pauta l’actual tendència a internet, prendran im-
portància en el programa conceptes com big data, 
open data i govern obert. Com a principal novetat, 
la programació incidirà en els canvis de model 
que suposa internet, posant de relleu les tensions 
entre els vells esquemes i les noves formes: com 
ser empresari i professional també a la xarxa. 
Prendran especial importància l’oferta de re-
cursos per a centres educatius, la creació de 
projectes culturals a internet, la construcció de 
patrimoni a la viquipèdia, els projectes de govern 
obert que advoquen per la transparència i la par-
ticipació o els emprenedors que miren i treballen 
al món allotjats a Granollers. 
Les jornades agrupen ponents d’empreses i 
institucions referents a Catalunya i en el món 
d’internet com Telefónica, Roca Salvatella, Airbnb, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, fundació 
Tàpies o el diari Ara. També acolliran projec-

La reflexió crítica sobre internet, fil conductor 
de les jornades Digital Granollers

tes d’internet ideats per personatges de relleu 
i que han portat a terme empreses locals. En 
aquest sentit, es recorrerà el trajecte de la idea a 
l’empresa de Verba7 de l’escriptor Màrius Se-
rra –que ha portat a terme Perception– i Golden 
Manager del futbolista Gerard Piqué que ha portat 
a terme Kerad Games. 

Una programació que es farà tot el curs

La programació de les jornades s’allargarà du-
rant el curs 2014-15 amb formació contínua, que 
portarà el nom de labs. Així, el lab de viquipedis-
tes que es farà a la Biblioteca de Roca Umbert, 
dissabte 25 d’octubre, de 16 h a 20 h, per nodrir 
de continguts relacionats amb Roca Umbert la 
principal enciclopèdia virtual del món. 
Un segon lab és un taller d’scratch, un llenguat-
ge de programació senzill que permet la creació 
d’històries jocs i animacions en línia i que s’ha 
mostrat com a òptim per a nois i noies d’entre 6 i 
16 anys. Aquest taller gratuït es farà, també a la 
Biblioteca de Roca Umbert, els dimarts, de 17.30 
h a 19 h, del 30 de setembre al 16 de desembre. 
Un tercer lab serà formació mobile mTalent, que 
es farà en col·laboració amb el Mobile World 
Congress el dimarts 18 de novembre, de 16 h a 
19 h, a Can Muntanyola. Centre de Serveis a les 
Empreses.
Per últim, es posarà a disposició dels centres 
educatius de la ciutat una maleta pedagògica. 
Aquest recurs pensat per a la ESO ofereix una 
visió global d’internet treballant competències 
bàsiques i pot ser utilitzada en assignatures 
tradicionals, treballs per a projectes, crèdits de 
síntesi o projectes de centre interdisciplinaris.

L’escriptor Màrius Serra 
explicarà a Granollers com 
s’ha gestat l’app Verba 7, un 
joc lingüístic que explora les 
possibilitats semàntiques de 
la llengua
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Granollers tindrà aviat el cinquè 
camp de futbol amb gespa artificial

Aquest mes d’octubre han de finalitzar les 
obres d’instal·lació de gespa artificial del camp 
municipal de futbol de la font Verda. Serà el 
cinquè terreny de joc que disposarà d’aquest 
tipus de gespa a Granollers, a banda del camp 
del carrer de Girona, el de Primer de Maig, el 
de Ponent i el de Can Gili. A més d’estabilitzar 
el sòl per posar gespa, s’estan fent treballs de 
drenatge del camp per recollir aigües pro-
cedents del reg que aniran a un dipòsit per 
reciclar-les. A més, també es canviaran les 
porteries i les banquetes d’aquesta instal·lació 
que fins ara tenia el camp de terra. Aques-
ta important millora, amb un pressupost 
d’adjudicació de 341.496,96 euros, IVA inclòs, 
permetrà incrementar els usuaris d’aquesta 
instal·lació. hi continuaran entrenant els equips 
de futbol de l’Escola Pia i també entrenaran i hi 
jugaran diversos equips de l’Esport Club Gra-

10

Dos nous vehicles s’incorporen a la flota d’autobusos urbans

Des de fa poc circulen dos nous vehicles de pis baix que han 
permès renovar la flota d’autobusos urbans. Disposen de 
trenta-un seients per a passatgers, capacitat per a cinquan-
ta-quatre persones dretes i dues places per a persones amb 
mobilitat reduïda, que poden pujar i baixar de l’autobús amb 
una plataforma elevadora. El motor d’aquests vehicles per-
met una important reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera.
Aquesta renovació de vehicles s’inscriu en els acords del 
conveni signat pels ajuntaments de Granollers, la Roca del 
Vallès, Canovelles i les franqueses del Vallès amb la Gene-
ralitat de Catalunya, l’ATM i la companyia Sagalés, operadora 
del servei. La flota de Transgran és de nou vehicles, set dels 
quals en circulació i dos que es mantenen en reserva per a 
possibles eventualitats. 

nollers, tant de futbol 7 com de futbol 11, a més 
de l’equip de futbol 7 dels Granollers fénix. 
D’altra banda, ha començat la urbanització 
de la travessia de l’hospital, un petit carrer 
perpendicular al carrer de l’hospital, que 
tindrà nou clavegueram i serà de plataforma 
única, és a dir, sense voreres, amb la recollida 
d’aigües al mig del carrer. Al centre de Grano-
llers s’actua sobre un passatge perpendicular 
al carrer de l’Enginyer que es pavimentarà i 
es resoldran alguns problemes d’acumulació 
d’aigua. 
Ben aviat s’adjudicaran les obres d’urbanització 
en plataforma única dels carrers del Lliri i 
Catalunya. D’altra banda, al barri Congost 
s’ampliaran les voreres d’un tram del carrer de 
Joanot Martorell i al barri de Ponent comenca-
ran les obres de millora dels jardins interiors 
del carrer de València. 
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Conscienciar la ciutadania sobre la importàn-
cia de la lluita per la construcció de la pau i els 
drets humans. Aquest és l’objectiu de la visita 
que sis reconeguts activistes faran a Granollers 
i altres dotze municipis de la província de Bar-
celona, totes elles ciutats constructores de pau. 
Les sis persones que ens visiten, entre el 3 i el 
8 d’octubre, són la periodista congolesa Caddy 
Adzuba, últim premi Príncep d’Astúries, per-
seguida per la seva denúncia a la violència que 

Sis reconeguts activistes per la pau 
visiten Granollers aquest octubre

Alcaldes i regidors de municipis de diversos 
països de la Mediterrània, així com institucions 
i entitats que treballen en l’àmbit de la pau i 
els drets humans es reuniran a Granollers els 
dies 2 i 3 d’octubre. L’objectiu de la reunió dels 
municipis membres d’Alcaldes per la Pau, entre 
els quals hi ha Granollers, és avançar en la 
creació de la xarxa de ciutats per la pau a la Me-
diterrània i en la coordinació amb altres xarxes 
existents. Divendres 3 la jornada s’iniciarà amb 
la conferència magistral de federico Mayor 
Zaragoza, exdirector general de la Unesco i 
president de la fundació Cultura de Pau. Mayor 
parlarà d’un dels projectes que està impulsant 

Trobada de ciutats per la pau de la Mediterrània a Granollers
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una Declaració Universal de la Democràcia. 
També intervindrà Meir Margalit, regidor de 
l’Ajuntament de Jerusalem que lluita contra 
les demolicions de les cases dels palestins 
i hi haurà dues taules rodones: una sobre 
l’ús de les armes de destrucció massiva i els 
programes de memòria que es duen a terme 
a diferents ciutats; i una altra sobre projec-
tes i campanyes de pau i desarmament, tant 
des dels municipis com de les organitzacions 
internacionals de la societat civil.
Granollers és membre de l’executiva mundial 
d’Alcaldes per la Pau i Josep Mayoral n’és un 
dels 16 vicepresidents.

s’exerceix en el seu país contra les dones; Meir 
Margalit, investigador de la comunitat jueva a 
Palestina i un dels fundadors de l’organització 
Comitè Israelià contra la Demolició de Cases; 
Diego Quiroga, membre de l’associació colom-
biana Acción Colectiva de Objectores y Obje-
toras de Conciencia, organització formada per 
joves, homes i dones que lluiten pel respecte a 
la llibertat de consciència i el dret a rebutjar la 
participació en qualsevol exèrcit militar i en la 
guerra; Chema Caballero, exmissioner javerià, 
que va dirigir un programa de rehabilitació de 
menors soldats a Sierra Leona; i Txema Urquijo, 
que va ser portaveu de la coordinadora Gesto 
por la paz, a Euskadi. Tots aquests activistes 
junts visitaran els espais de memòria de la 
ciutat i Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, 
diumenge 5 d’octubre. Divendres 3 d’octubre 
Meir Margalit participarà en la Conferència de 
ciutats per la pau a la Mediterrània que es farà 
a la Sala Tarafa. Chema Caballero tindrà una 
trobada amb l’alumnat de batxillerat de l’Escola 
Pia i Diego Quiroga debatrà en una taula ro-
dona amb Pepe Beunza, el primer objector de 
consciència al servei militar a l’Estat espanyol 
de caràcter polític, en un acte a l’Anònims, el 8 
d’octubre. 
D’altra banda, Granollers, amb les altres ciutats 
constructores de pau, farà arribar al Sàhara les 
flors que es van elaborar en l’activitat “Per cada 
mina una flor” i que formaven part de la com-
memoració del bombardeig de Granollers.
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Convocatòria
de subvencions
de l’Ajuntament
de Granollers
destinades
a les empreses

En el marc del Pla de Xoc 2014, l’Ajuntament de Granollers ha convocat les 
quatre línies d’ajut següents:

Contractació de persones de Granollers
Es poden presentar empreses de Granollers, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, Cano-
velles o Vilanova del Vallès, sempre que contractin persones desocupades de Granollers, menors 
de 30 i majors de 45 anys, durant un mínim de 9 mesos, i amb contracte laboral de data a partir 
del dia 18 de juliol de 2014. L’import màxim de la subvenció és de fins a 3.871 euros per cada 
contracte.

Inici d’activitat empresarial a Granollers
Per a persones residents a Granollers que hagin creat la seva empresa a partir del dia 1 de gener 
de 2014. L’import màxim de la subvenció és de fins a 2.500 euros per a cada persona emprene-
dora. Es podran finançar les despeses directament relacionades amb l’inici de l’activitat econòmi-
ca com ara les quotes del RETA, taxes, informes, registres i tràmits.

Finançament
La subvenció consisteix a finançar la despesa en concepte d’interessos que generi el préstec que 
l’empresa tingui concertat prèviament amb alguna entitat financera. L’import màxim de la subven-
ció és de fins a 5.800 euros per persona/empresa sol·licitant.

Producció i comercialització de productes de Palou
La finalitat és estimular i consolidar projectes en l’espai agrari i fomentar la marca “Productes de 
Palou” entre els productors. L’import màxim de la subvenció és de fins a 5.000 euros per a cada 
projecte.

El termini per presentar les sol·licituds és fins al 14 de novembre de 2014, en les quatre 
línies d’ajut.

Accediu a la SEU ELECTRÒNICA de l’Ajuntament de Granollers (www.granollers.cat) on trobareu les 
bases de cada una d’aquestes subvencions, així com els formularis per a la seva presentació.

Lliga de futbol 7 i 
bàsquet Ferimet

Calendari: de novembre a maig de 2014

Partits de dilluns a divendres, a partir 
de les 22 h. Un partit per setmana (22 
partits) a les diferents instal·lacions 

esportives municipals

Edat: a partir de 16 anys

Informació i inscripcions: fins al 
10 d’octubre al Servei d’Esports de 

l’Ajuntament de Granollers 
(carrer Santa Elisabet 16, 1r pis. 

Tel. 93 842 68 47)
esports@ajuntament.granollers.cat. 

Places limitades

Patrocina:

Fins al 17 de novembre, període de cobrament dels 
rebuts no domiciliats de:

•	 L’Impost	sobre	Activitats	Econòmiques	(IAE)
•	 L’Impost	de	Béns	Immobles	rústics	(IBIU)	
•	 Taxa	de	cementiri	municipal	

Podeu fer el pagament a seuelectronica.granollers.cat, amb targe-
ta de crèdit o dèbit o banca electrònica, o bé anar personalment a 
les entitats financeres, sempre amb l’avís de pagament.

Si el rebut està domiciliat, es carrega el 15 d’octubre. 

Calendari 
fiscal 
2014
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Debatre sobre les dones, el seu recorregut 
històric i el paper que han desenvolupat és 
l’objectiu d’aquesta segona edició del cicle 
“Dones: l’altra història”. Quatre sessions 
obertes a tothom, en format taula rodona, 
que es faran durant el mes d’octubre per re-
flexionar sobre el paper de les dones al llarg 
de la història, el tracte que se’ls ha donat al 
llarg del temps i de quina manera aquest fet 
ha arrelat en la manera de ser i de viure de 
la societat. 
La primera sessió es farà el 8 d’octubre 
amb el títol “De deesses a bruixes”, un breu 
recorregut històric per l’antiguitat, Grècia i 
Roma i el cristianisme. La segona sessió,  
dimecres 15 d’octubre, porta per títol “Les 
dones davant l’església catòlica” i versarà 
sobre hildegarda de Bingen, beguines i pro-
testants. El debat “Les dones a les ciutats i 
a les fàbriques”, de dimecres 22 d’octubre, 
girarà a l’entorn de la figura de la dona 
entesa com a serventa i operària i, final-
ment, la sessió “El feminisme i el moviment 
d’alliberació de les dones”, el 29 d’octubre, 
tancarà aquest segon cicle amb una reflexió 
sobre les guerres mundials, els règims 
feixistes i l’alliberació de les dones.
Les sessions estaran conduïdes per Mer-
cè Borràs i Pérez, especialista en història 
de les dones, estudiant del programa “La 
Universitat a l’abast” de la Universitat Autò-
noma de Barcelona i es faran a Can Jonch. 
Centre de Cultural per la Pau (carrer del 
Rec, 19), a partir de les 18 h. Cal inscripció 
prèvia trucant al telèfon 93 842 67 14 ja que 
les places són limitades. 

Torna el cicle 
de debat “Dones: 
l’altra història” 

fins al 5 d’octubre es podrà visitar al Centre Cívic Jaume Oller una expo-
sició fotogràfica emmarcada dins del projecte de dinamització comunitària 
“Junts fem barri”, que té per objectiu recuperar la memòria col·lectiva dels 
diferents barris de Granollers. A més, aquesta mostra forma part d’una 
de les activitats previstes dins del Pla de millora integral del barri de Sant 
Miquel, que preveu 41 projectes i 131 accions.
L’exposició, que recull un combinat de fotografies extretes de l’Arxiu 
Municipal de Granollers i fragments d’entrevistes del veïnat, aprofita que 
enguany es commemora els 50 anys del trasllat de l’estació de Granollers, 
aleshores situada a l’altura de la plaça de Barangé, per recuperar la me-
mòria col·lectiva del barri de Sant Miquel.
L’estació de Granollers Centre és avui un dels elements més significatius 
del barri de Sant Miquel ja que va ser a partir del seu trasllat quan va co-
mençar a créixer el barri. 
Qui no pugui atansar-se al Centre Cívic Jaume Oller podrà també veure 
l’exposició al vestíbul de l’estació de Granollers Centre, del 6 d’octubre al 2 
de novembre i, posteriorment, a l’Institut Carles Vallbona, del 3 de novem-
bre al 8 de desembre i a Roca Umbert fàbrica de les Arts, del 9 de desem-
bre al 7 de gener.

Una exposició fotogràfica 
recupera la memòria col·lectiva 
del barri de Sant Miquel 
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El Museu de Granollers acollirà aquest mes 
d’octubre set conferències que divulgaran la 
Guerra de Successió i la instauració de la mo-
narquia de felip V. “El debat successori i els orí-
gens de la Guerra de Successió a Catalunya”, a 
càrrec d’àngel Casals, professor d’història Mo-
derna de la UB, serà la primera, el 2 d’octubre. 
El 7 d’octubre, l’AGEVO proposa “1714-2014, les 
raons de la història”, amb l’historiador Josep 
M. Solé i Sabaté i, el 9 d’octubre, el doctor i 
historiador Albert Garcia Espuche reflexionarà 
entorn a “Una societat assetjada. Barcelona 
1713-1714”. Quim Torra, llicenciat en dret i 
Manuel Manonelles, politòleg especialitzat en 
relacions internacionals, presentaran el diàleg 

Actes divulgatius i musicals centren 
el Tricentenari durant l’octubre

Procés participatiu per dibuixar la Festa Major del 2025
Dissabte 4 d’octubre, a les 10.30 h i al Museu 
de Granollers es donarà el tret de sortida al 
procés participatiu fMBiB2025. I tu, com te la 
imagines? per tal de definir la festa Major dels 
Blancs i Blaus de Granollers i imaginar com 
volem que sigui d’aquí a 10 anys. La jornada in-
clourà diverses xerrades sobre el sentit actual i 
el valor de la festa a càrrec d’experts en cultura 
popular i persones vinculades a la festa Major. 
També s’obriran les inscripcions per participar 
en les properes jornades de reflexió que es 
faran l’octubre i el novembre. 
Les persones que no puguin participar físi-
cament en les taules de treball, ho podran 
fer a través d’uns qüestionaris que trobaran 

“Com ens veien als catalans ara fa 300 anys”, el 
17 d’octubre. La segona conferència d’AGEVO se 
centrarà, el 21 d’octubre, en les “Músiques de 
1714” amb el divulgador musical, Pere Andreu 
Jariod i, dijous 23 d’octubre, l’historiador Jaume 
Dantí parlarà sobre “La Guerra de Successió al 
Vallès: entre la llibertat i la submissió”. Agustí 
Alcoberro, professor d’història Moderna de la 
UB pronunciarà la conferència “L’endemà de 
l’Onze de Setembre. Les conseqüències de la 
desfeta”, el 30 d’octubre. A més, el Museu de 
Granollers proposa dues visites guiades: una al 
Born Centre Cultural, l’11 d’octubre i a Cardona, 
el 26 d’octubre.
L’Arxiu Municipal acollirà la tertúlia “La moder-
nitat en el Granollers de 1914, el bicentenari”, 
a càrrec de persones voluntàries que han fet 
la descripció de la correspondència rebuda a 
l’Ajuntament al llarg de 1914, el 7 d’octubre. Per 
segona vegada a Granollers, el 15 d’octubre, se 
celebrarà l’homenatge a Lluís Companys amb 
motiu del 74è. aniversari de la seva mort.
Castellers de Sabadell, Sagals d’Osona i Xics 
de Granollers actuaran a la plaça de l’Església 
diumenge 19 d’octubre, el mateix dia en què la 
fonda Europa acollirà “L’hora del te al s. XVIII”, 
concert de música barroca amb el quartet La 
Petite Écurie. L’alumnat del Conservatori Josep 
M. Ruera ens farà el concert “Pinzellada mu-
sical a l’entorn del 1714”, el 24 d’octubre, a la 
Sala Tarafa. 

a www.fmbib2025 o, en format paper, als 
equipaments municipals i botigues que han 
col·laborat en la recapta de festa Major. 
L’opinió dels infants i joves de la ciutat tam-
bé serà clau en aquest procés; és per això 
que es farà arribar a les escoles i famílies 
uns qüestionaris per recollir un ampli ventall 
d’opinions i propostes. Totes les respostes 
recollides s’integraran en el document final 
que ha de servir com a full de ruta de la festa 
Major del futur. 

Digues la teva a #fmbib2025, a les xarxes 
socials: twitter: @fmbib2025 i al facebook: /
fmbib2025.

Tota la 
informació a: 
www.granollers.
cat/tricentenari
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Concert del Tricentenari 
celebrat aquest setembre 
en el marc del 35è. aniversari 
de la Coral Albada
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMECRES 1

17 h Centre Cívic Can Bassa
Xerrada. “Les pensions de jubilació en un 
possible estat propi”.
Org.: ANC

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Dimecres oberts a la Miranda
Presentació de l’obra de Juan Manuel Díaz

DIJOUS 2

19 h Gra. Equipament Juvenil
Càpsula. “Acosta’t al món del còmic”. Dibuix 
digital.
Més info: www.grajove.cat 

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre El silenci del far, 
d’Albert Juvany. Ed. Periscopi. Presentació a 
càrrec de Muriel Villanueva

20 h Museu de Granollers
Conferència. “El debat successori i els orí-
gens de la Guerra de Successió”.
A càrrec d’Àngel Casals, prof. d’història 
moderna.
Dins dels actes del Tricentenari

DIVENDRES 3

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Quin és el teu mapa emocional? 
La teva data de naixement diu molt de tu”, 
a càrrec de Meritxell Margarit 

19 h Gra. Equipament Juvenil
Càpsula. “Acosta’t  a la cultura japonesa. 
Origami”(papiroflèxia) . 2a sessió, dia 17 
d’octubre.
Més info: www.grajove.cat 
Organitza: Tanuki Dan, Gra

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original 
Ida, de Pawel Pawlikowski (2013)
La sessió de les 19 h la presentarà Martí 
Porter Moix. Org.: Cineclub de l’AC

19.30 h Gra. Equipament juvenil
Presentació dels jocs de taula de l’11 de Se-
tembre de 1714, basats en els fets succeïts 
durant el setge de Barcelona de 1714.

Teatre a
Can Pedrals
El teatre entra amb força a 
la Biblioteca de Can Pedrals. 
L’equipament serà l’escenari els 
dies 10 i 11 d’octubre del mun-
tatge Carvalho contra Vázquez 
Montalbán, amb dramatúrgia i 
direcció de Txell Roda, prota-
gonitzada per Joan Berlanga i 
amb la intervenció d’una desena 
d’actrius i actors granollerins. 
El dia 30 d’octubre (19 h), el 
director David Selvas serà a Can 
Pedrals per parlar de l’obra Timó 
d’Atenes, que el dia 2 de novem-
bre es veurà al Teatre Auditori.

Mostra de Josep 
Uclés al Museu 
“Uclés. art + poesia + sexe 
+política. 1978-1985” és el títol 
de l’exposició que inaugura el 
Museu de Granollers el diven-
dres 10 d’octubre, comissariada 
per Vicenç Altaió, dedicada a  
l’artista de la Roca Josep Uclés, 
desaparegut ara fa un any. 
L’exposició presenta obres del 
període germinatiu de l’artista, 
des de 1978 -amb obres de la 
mostra col·lectiva “Seny i rauxa” 
al Centre Pompidou de París, 
dedicada a l’art català contempo-
rani-, fins a l’any 1985.  

Roca Umbert Fàbrica de les Arts celebra el dissabte 18 d’octubre la 3a 
Mostra d’Art Urbà-MAU, amb la participació d’Adriana Nicosia, Dina J. 
Fernández, Glòria Giménez, Nicolau Bou, Joaquin Rueda, Anna Ribalta, 
Teresa Vega, Anna Maria Vizcarra, Anna Codina i Pau Farell. Coincidint 
amb l’esdeveniment, es faran les jornades “Changing Tracks”, seminaris 
formatius entorn de l’art, l’acció i l’espai públic.  D’altra banda, fins al 
dia 25 d’octubre pot visitar-se a l’Espai d’Arts la mostra “Labor”, de Jau-
me Parera, amb diverses activitats paral·leles com ara la taula rodona 
“Roca Umbert: de fàbrica de producció a fàbrica de creació”.

3a Mostra d’Art Urbà i jornades 
“Changing Tracks”, a Roca Umbert
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19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original
 Ida, de Pawel Pawlikowski (2013)
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Cabaret diabòlic. De Beth Escudé

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La partida. Direcció: Julio Manrique

20 h Centre Cívic Can Gili
Ballada de tango 
Organitza: Granollers Tango Assoc.

DILLUNS 6

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el Teatre. Presentació de les lectures 
del club, amb Francesc Viñas, professor de 
literatura. Inscripció prèvia a la biblioteca

18.30 h Centre Cívic Can Gili
Xerrada. “Les pensions de jubilació en un 
possible estat propi”. Org.: ANC

DIMARTS 7

11 h Can Puntes
 Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball. Activitat  
quinzenal. Més info, tel. 93 842 67 37

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Les tertúlies de l’Arxiu: “La modernitat en 
el Granollers de 1914, el bicentenari”, amb 
la projecció de la pel·lícula Granollers, Festa 
Major 1914 .Dins dels actes del Tricentenari

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries 
“1714/2014. Les raons de la història”, amb 
Josep M. Solé Sabaté, historiador. Dins dels 
actes del Tricentenari. Org.: AGEVO

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició “De la vida a la 
vida”, de Francesc Ventura

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts Singulars. Blau Merino. Una con-
versa entorn de Paco Merino, de Carles Riobó 
(2014). Documental. Org.: AC

DIMECRES 8

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. Avi, què va passar el 1714?  
Amb el rondallaire Albert Estengre. A partir 
de 4 anys. Dins dels actes del Tricentenari

18 h Llibreria La Gralla
Inici del taller d’escriptura creativa
Cal inscripció prèvia, tel. 93 879 49 70

20.30 h Hotel Ciutat de Granollers
Xerrada-taula rodona. “Supervivents del 
càncer i familiars”, amb Miquel Hernández-
Bronchud, oncòleg; Ramon Bayés, psicòleg; 
Begoña Barragan, presidenta GEPAC; Óscar 
Moral, advocat. Després, XII Sopar Benèfic 
Fundació Oncovallès

DISSABTE 4

11 h Museu de Granollers
Inauguració de les jornades de debat sobre 
la Festa Major 2025.
“I tu, com te la imagines?” 
Més info i inscripcions: www.fmbib2025.cat

11 h Espai Llançadora
Circ en família. Taller 
Més info, llancadora.wordpress.com

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. El meu veí Totoro
 A partir de 5 anys

18 h Plaça de la Porxada
Ballada d’inici de curs 
Organitza: Passaltpas

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar sobre l’exposició “Labor” 
Amb Pau Farell. Inscripció prèvia, 
espaidarts@rocaumbert.cat 

19 h Placeta de la Casa de Cultura
Concert de música tradicional irlandesa. 
Dins de la Fira al Carrer de Travesseres i 
Santa Elisabet
Organitza: La Traca

21 h Teatre de Ponent
Cabaret diabòlic. De Beth Escudé

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Rosario

De 22 h a 24 h. La Troca. Roca Umbert
Jam de swing. Organitza: Bigpotters

22 h Centre Cívic Can Gili
Concert amb Los Desmadraos 
Organitza: Bar La Masia de Can Gili

DIUMENGE 5

D’11 h a 14 h Plaça de la Porxada
Ballada de country 
Organitza: Tot Country Granollers 

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils. La Caputxeta. 
Cia. L’Estaquirot Teatre. Titelles.  Per a in-
fants de 2 a 7 anys. Org.: Associació Cultural

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Trobada del club de lectura Clàssics al Dia. 
Medea, d’Eurípides. Dinamitza Montserrat 
Lorente, prof. de literatura. Inscripció prèvia

19 h Restaurant Anònims
Xerrada debat  “L’objecció de consciència 
a Colòmbia”. Amb Diego Quiroga, ACOOC. 
Presentació a càrrec de Pepe Beunza
Organitza: Can Jonch

DIJOUS 9

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de descripció 
de correspondència de l’Ajuntament

18 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola informàtica. “Millora la presentació 
dels treballs a l’escola”. Per a alumnes de 
5è i 6è de primària. Inscripció prèvia

18.45 Biblioteca Roca Umbert
Tertúlia en anglès. “Biographies and con-
versation. An introduction to famous British 
people”. John Lennon 
Dinamitza: Cambridge School

19 h Gra. Equipament Juvenil
Càpsula “Acosta’t a la cultura japonesa. La 
cuina: onigiri i donburi”. 2a sessió, 
23 d’octubre. Més info,  www.grajove.cat

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Multiplica tu capacidad 
mental, d’Àlex Miralpeix

20 h Museu de Granollers
Conferència. “Una societat assetjada. 
Barcelona 1713-1714”, a càrrec d’ Albert 
G. Espuche, historiador 
Dins dels actes del Tricentenari

20.15 Sala Tarafa
Conferència. “L’hora de la veritat”, amb 
Salvador Cardús, sociòleg i periodista
Organitza: Amics de la Ciutat de Granollers

DIVENDRES 10

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors. Primera trobada del club de 
lectura per a infants de 7 a 11 anys

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “La teràpia regenerativa”, a càrrec 
de Dr. Robert Soler

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. 10.000 km, de 
Carlos Marqués-Marcet (2014)
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DIMARTS 14

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries.”L’atenció 
als malalts crònics”, amb la Dra. Pilar Saura

DIMECRES 15

16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada de la Penya dels Llibres.  Club de 
lectura per a nois i noies de 12 a 16 anys

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. Avi, què va passar el 1714? 
Amb Albert Estengre. Recomanat per a 
infants a partir de 4 anys. 
Dins dels actes del Tricentenari

18 h Centre Cívic Palou
Xerrada. “Les pensions de jubilació en un 
possible estat propi” 
Organitza: ANC

19.30 h Jardins de Lluís Companys
Homenatge a Lluís Companys
Dins dels actes del Tricentenari

DIJOUS 16

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

18 h Museu de Granollers
Aula de la Salut. Conferència inaugural. “Tot 
comença a la taula: la gènesi dels hàbits ali-
mentaris”, amb Ada Parellada, restauradora 
i educadora en alimentació 
Organitza: HGG, ICS, Ajuntament

19 h Gra. Equipament juvenil
Càpsula “Acosta’t al món del còmic”. Com 
fer un fanzín. Més info, www.grajove.cat

19 h Sala Tarafa
Trobada del Club del Llibre. Trobada amb 
Enrique Vila-Matas, escriptor. Presentació a 
càrrec de Maite Roldán.
Org.: Diputació de Barcelona, Biblioteques 
de Granollers

19.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taula rodona. “Roca Umbert: de fàbrica de 
producció a fàbrica de creació”. Conducció: 
Jaume Perera (artista). Amb Toni Cornellas 
(antic sindicalista de RU), Mercè Tatjer (his-
toriadora) i Carles Giner (redactor del Pla 
d’usos de Roca Umbert)

DIVENDRES 17

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada.  “El poder del grup: de la resigna-
ció a la possibilitat”, amb Pau Mojedano

19 h Restaurant Anònims
Xerrada debat.”Octubre del 34. La Revolució 
d’Astúries”. Amb motiu del 80 aniversari. 
Amb Pelai Pagès, historiador
Org.: Anònims, Fund. Andreu Nin, Agrup. 
Antonio Requena 

19.30 h Centre Cívic Nord
“Il·lumina’t”. Trobada mensual social i foto-
gràfica. Org.: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

19.30 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició Uclés. 
art+poesia+sexe+política. 1978-1985

21 h Biblioteca Can Pedrals
Teatre a la biblioteca. Carvalho contra Váz-
quez Montalbán. Direcció: Txell Roda
Org.: Teatre Auditori i Biblioteques

22 h Nau B1. Roca Umbert
Bojos pel swing. Ball amb la Big Band de 
Granollers.Organitza: Nau B1 i Roca Umbert

DISSABTE 11

20 h Gra. Equipament Juvenil
Concerts de lluna plena. Amb grups de Gra-
nollers i comarca. Més info, www.grajove.cat
Organitza: ASGRAM

20 h Restaurant Anònims
Inauguració de l’exposició col·lectiva. 
Presentació a càrrec de Teresa Camps, prof. 
d´art contemporani. A les 21 h, sopar faraò-
nic i tertúlia amb Roger Mas, cantautor.
Org.: Amics del faraó Jim

21 h Biblioteca Can Pedrals
Teatre a la biblioteca.
Carvalho contra Vázquez Montalbán

21 h Teatre de Ponent
Teatre. La peixera. Cia. Los Jimenes

22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Tomeu Penya

DIUMENGE 12

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils. Enciclopèdia 
baixeta de la nit. Cia. Les 2 Princeses Barbu-
des. Música. Per a infants de 2 a 7 anys. 

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. 10.000 km, de 
Carlos Marqués-Marcet (2014)

19 h Teatre de Ponent
Teatre. La peixera. Cia. Los Jimenes

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Àngel Corella i Ara Malikian. A + A

18.30 h Restaurant Anònims
Presentació del llibre. La guerra del pan. 
Hambre y violencia en la Barcelona revolucio-
naria, d’Agustín Guillamon. Aldarull Ed.
Org.: Anònims, Agrup. Anarquista Esteve 
Serras

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Philomena, de 
Stephen Frears (2013)

20 h Museu de Granollers
Diàleg. “Com ens veien als catalans ara fa 
300 anys.” Conversa entre Quim Torra, dir. 
del Born Centre Cultural,  i Manuel Manone-
lles, politòleg . Actes del Tricentenari

22 h Casino de Granollers
41è Cicle de Jazz. Jaume Vilaseca Trio. 
Jazznesis II
Organitza: JazzGranollers

DISSABTE 18

Tot el dia Plaça de la Corona
Dia Mundial del Càncer de Mama. Taules 
informatives. Org.: Fundació Oncovallès

Tot el dia Roca Umbert Fàbrica de les Arts
3a Mostra d’Art Urbà + Jornades Changing 
Tracks. Més info, 
http://mostradarturbarocaumbert.wordpress.
com

8.30 Centre Cívic Nord
Excursió a Monells i a Pals
 Més info al centre cívic
Org.: AV L’Hostal - Comissió PA

De 10 h a 20.30 h Plaça de la Porxada
Les Golfes. Fira de roba i trastos vells
Organitza: AV Granollers Centre

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. El circ!, amb Montse Dul-
cet, pedagoga musical. Per a famílies amb 
nadons de 0 a 15 mesos. 
Cal inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91 

12 h Casa de Cultura Sant Francesc/ pl. de 
Maluquer i Salvador
Vermuts en Transició. El paper de la comu-
nitat en la transició energètica. 
Org.: Granollers en Transició

17 h Plaça de Maluquer i Salvador
Assaig obert de les colles infantils de 
l’Esbart Dansaire de Granollers

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “100 
espelmes per a la Mercè”  Centenari de la 
il·lustradora Mercè Llimona. Recomanat per 
a infants a partir de 5 anys.
Cal inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50
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18 h Centre Cívic Can Bassa
Festa del xai i trobada familiar 
Organitza: Assoc. Almaghfira

21 h Sala Tarafa
Recital. Michel Wagemans, piano. 
A benefici de la Fundació Oncovallès 
Org.:  Amics de l’Òpera del VO

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La visita de la vella dama. 
Cia Quatre per Quatre

De 22 h a 24 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing 
Organitza: Bigpotters

DIUMENGE 19

11 h Antigues escoles de Palou
Itinerari urbà. “Palou. Paisatge rural, 
paisatge cultural”  
Reserva prèvia, tel. 93 842 68 40 / 41

12 h Plaça de l’Església
Actuació castellera. Tripleta del Tricente-
nari. Amb les colles Castellers de Sabadell, 
Sagals d’Osona i Xics de Granollers. 
A benefici de Fundació Oncovallès

18 h Església de Sant Esteve
Cicle de música sacra. La llum de la polifonia 
barroca. Amb el cor de cambra Fòrum Vocal. 
Xavier Sans, direcció
Organitza: Fundació Pro Música Sacra

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. De pas. Cia. La Industrial Teatrera

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Philomena, de 
Stephen Frears (2013)

19 h Teatre de Ponent
Pedra, paper, tisora. Grup de teatre Nyoca

19 h Fonda Europa de Granollers
Concert. L’hora del te al s. XVIII. Presentació 
a càrrec de Josep Cabré, baríton. Concert de 
música barroca amb La Pétite Écurie. 
Dins dels actes del Tricentenari

DILLUNS 20

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Trobada del club de lectura Llegir el Teatre. 
Timó d’Atenes , de William Shakespeare, a 
càrrec de Francesc Viñas, professor de lite-
ratura. Inscripció prèvia a la biblioteca

DIMARTS 21

11 h Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball. Activitat  
quinzenal. Més info, tel. 93 842 67 37 

18 h Centre Cívic Nord
Xerrada. “Les pensions de jubilació en un 
possible estat propi”. 
Organitza: ANC

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Les mú-
siques de 1714”, amb Pere Andreu Jariod, 
divulgador musical. 
Dins dels actes del Tricentenari

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts Singulars. L’image manquante, de 
Rithy Panh (2013) Documental
Organitza: Associació Cultural

DIMECRES 22

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. El circ!, amb Montse Dulcet, 
pedagoga musical. Per a famílies amb na-
dons de 0 a 15 mesos. Cal inscripció prèvia, 
tel. 93 860 44 50

DIJOUS 23

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, tel. 93 842 67 37

19 h Gra. Equipament juvenil  
Càpsula “Acosta’t al món del còmic.
Històries de vida a través del còmic”, 
amb Pau Farell
Més info,  www.grajove.cat 
Organitza: Tanuki Dan, Gra

19 h Restaurant Anònims
Presentació del llibre 
El dogma de la no- violència, de Rolando 
d´Alessandro. Ed. Alkimia

19.30 h Museu de Granollers
Presentació de la restauració del document 
de 1714: Respostes a les trenta-tres pregun-
tes plantejades per l’intendent general de 
Catalunya al Comú de Granollers, de l’Arxiu 
Municipal. A càrrec de Jaume Dantí, profes-
sor d’història. 
Dins dels actes del Tricentenari

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Introducció a la història 
de Catalunya. Una nova perspectiva, 
de Carles Camp i altres autors

20 h Museu de Granollers
Conferència. “La Guerra de Successió al 
Vallès: entre la llibertat i la submissió”, amb  
Jaume Dantí, professor d’història. 
Dins dels actes del Tricentenari

DIVENDRES 24

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Au bout du conte, 
d’Agnès Jaoui (2013). A la sessió de les 19 h, 
hi haurà un cinefòrum moderat per Rosa M. 
Palencia, Dra. en comunicació audiovisual 
Organitza: Cineclub de l’AC, CIRD

20 h Gra. Equipament juvenil
Escenari obert de tardor. Per als joves i 
grups de joves que vulguin mostrar les seves 
creacions, obres i habilitats

20 h Restaurant Anònims
Concert. She Owl. Pychedelic folk

20 h Sala Tarafa
Concert. Pinzellada musical a l’entorn de 
1714. Amb alumnes  de l’Escola Mpal. de 
Música - Conservatori Josep M. Ruera. 
Dins dels actes del Tricentenari

De 20.30 h a 23.30 h Roca Umbert
Teatre. Els tres silencis. Un projecte de 
Continuïtat Granollers  
Funcions cada 20 minuts
Org.: Col·lectiu Continuïtat Granollers, Roca 
Umbert, Generalitat de Catalunya 

21 h Museu de Ciències Naturals. Planetari
Espectacle 88 infinits, d’Arnau Vilardebò 

22 h Casino de Granollers
41è Cicle de Jazz. Joan Chamorro. Vocal 
Septet amb Motis / Datzira / Fernández / 
Payés
Organitza: JazzGranollers

22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Roger Mas. Tradició i arrels 

DISSABTE 25

10 h Llibreria La Gralla
Inici del curs de scrapbooking per a adults. 
Amb Elena Frauca. Cal inscripció prèvia, 
tel. 93 879 49 70

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time.  Hora menuda en anglès. 
Per a infants d’1 a 4 anys
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91 
Dinamitza: Kids and Us

12 h Plaça Jaume I el Conqueridor
2n Concurs de Truites i Sardinada 
Organitza: AV Lledoner

De 16 h a 20 h Biblioteca de Roca Umbert
Lab de viquipedistes. Sobre continguts de la 
fàbrica Roca Umbert 
Dins del programa Digital Granollers 
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18 h Nau B1. Roca Umbert
Nora i el jazz. Concert familiar amb la Big 
Band de Granollers. Vine a celebrar els 10 
anys de la Nora!

A les 18 h i les 21 h Museu de Ciències Na-
turals. Planetari
Espectacle 88 infinits, d’Arnau Vilardebò. 
A les 18 h, sessió familiar 

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Amb uns altres ulls. Visita dinamitzada a 
l’exposició “Labor”, a càrrec de Pau Farell, 
educador

DIUMENGE 26

11 h Ateneu de Granollers
Scrabble i altres jocs de taula

11.30 h Plaça de la Porxada
Festival sardanista. Trobada de colles. 
Amb la cobla Vila d’Olesa
Organitza: Agrupació Sardanista

12 h Museu de Ciències Naturals. Planetari
Espectacle 88 infinits, d’Arnau Vilardebò. 
Sessió familiar 

17 h Centre Cultural de Granollers
Cinema infantil. Petit Cineclub. Amics per 
sempre, de Tony Loeser i Jesper Moller
Organitza: Associació Cultural

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. Beethoven, que no em 
sents? Amb Jordi Masó i l’OCGr

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Au bout du conte, 
d’Agnès Jaoui (2013)

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Beethoven. 
Amb Jordi Masó i l’OCGr

DIMARTS 28

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. Sota les 
llambordes, un jardí, amb Carme Barbany, 
llic. en filosofia i lletres i psicopedagoga

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “La finalitat 
en l’antropologia. L’essència i l’ésser en el 
món“. Dinamitzat per Mariano Fernández i 
Joan Carles Gómez, professors de filosofia

DIMECRES 29

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes i cançons en anglès. 
Brown Bear, Brown Bear
A partir de 4 anys 
Cal inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91
Dinamitza: Cambridge School

DIJOUS 30

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, tel. 93 842 67 37

19 h Gra. Equipament juvenil
Càpsula “Acosta’t a la cultura japonesa 
Kanjis” (cal·ligrafia) 
Més info, www.grajove.cat. 
Organitza: Tanuki Dan, Gra

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Formentera viva, 
de Dolors Porredon

20 h Museu de Granollers
Conferència. “L’endemà de l’Onze de 
Setembre. Les conseqüències de la desfe-
ta”, a càrrec d’Agustí Alcoberro, professor 
d’història. Dins dels actes del Tricentenari

DIVENDRES 31

Vespre Centre Cívic Can Gili
Castanyada 
Organitza: AV Can Gili

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

17 h Plaça de la Porxada
Castanyada popular. A les 18.30 h, 
espectacle d’animació infantil
Organitza: AV Granollers Centre

18 h Plaça Jaume I el Conqueridor
Castanyada 
Organitza: AV Lledoner

18 h Centre Cívic Jaume Oller
Castanyada 
Organitza: AV Tres Torres

18 h Centre Cívic Can Bassa
Castanyada i mercat d’intercanvi 
Organitza: AV Can Bassa

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Frances Ha, 
de Noah Baumbach  (2012)

20 h Centre Cívic Nord
Preestrena de l’obra de teatre No som ningú 
i sopar. Org.: AV L’Hostal i Espai Llançadora

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Love of Lesbian 
Gira M&M Miralls i Miratges

23 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Racontades. Contes de por,
amb Paco Asensio

EXPOSICIONS

GALERIA ESPAI BM
Exposició col·lectiva de reobertura
Fins al 18 d’octubre
Mònica Subidé
Del 22 d’octubre al 22 de novembre

GRA. EQUIPAMENT JUVENIL
Musik N Viu 2014. Fotografies
David Garcia Crespo
De l’1 al 19 d’octubre

LLIBRERIA LA GRALLA
“De la vida a la vida”. Francesc Ventura
Del 7 al 31 d’octubre

MUSEU DE GRANOLLERS
Uclés. art+poesia+sexe+política 
1978-1985
Del 10 d’octubre a l’1 de febrer de 2015

RESTAURANT ANÒNIMS
Col·lectiva. Plaff, Torres, Muñoz, 
Icart,  Aguilar, Nebot, Bastet, Capella, 
Orriols, San Martino, Molins
De l’11 d’octubre a l’1 de novembre

TEATRE DE PONENT
“People around the world”. Carla Roda
Del 4 d’octubre al 28 de desembre

CONTINUEN...

AB GALERIA D’ART
“Mujeres”. Alberto Laporta
Fins al 17 d’octubre

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“De Macià a Tarradellas”
Fotografies dels fons de l’Arxiu 
Municipal de Granollers
Fins al 28 de novembre

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
“Labor”. Jaume Parera
Fins al 25 d’octubre

MUSEU DE GRANOLLERS
“Terra i guerra 
El Vallès 1705-1714”
Fins al 16 de novembre 
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Com va ser que vas anar a viure a Alemanya? 
Bàsicament em vaig enamorar de la ciutat de Berlín. 
El 2002 vaig anar a fer un camp de treball a Ra-
vensbrück, que va ser un camp de concentració 
exclusivament per a dones i nens a Brandenburg, la 
regió de Berlín. Era un camp que aleshores estava 
molt poc desenvolupat turísticament, perquè fins a 
finals dels anys noranta encara hi havia l’exèrcit rus 
que l’utilitzava com a base militar. Feia sis o set anys 
que havia quedat totalment abandonat. Vaig anar a 
restaurar un parell de cases on antigament hi vivia la 
SS, la policia del règim de Hitler. 

Vas conèixer Berlín en un cap de setmana.
Va ser un amor a primera vista. Mai m’havia passat 
d’estar en una ciutat i sentir que volia tornar-hi si o 
si, no com a turista sinó com a habitant. Però estava 
a meitat del estudis, aquell estiu havia acabat segon 
de periodisme a la UAB, i em faltaven com a mínim 
dos anys més. Vaig decidir guardar-me la idea i 
esperar. 

Després de fer substitucions a TV3 i quedar en llista d’espera va 
ser el moment de recuperar el somni berlinès, sense saber a penes 
alemany ni conèixer ningú, ni tenir feina ni pis. “Em va fer una 
mica de respecte”, recorda. 
La primera parada va ser Munic, on “vaig fer una immersió de 
dos mesos cent per cent alemany”. Ja a Berlín les pràctiques mal 
pagades o sense pagar li van permetre conèixer gent i dominar 

 
Gemma Terés viu a Berlín des de fa 
una dècada, on, entre d’altres, fa de 
corresponsal de Catalunya Ràdio. Es 
va enamorar d’aquesta ciutat quan 
estudiava periodisme i, des de la 
capital de Brandenburg, ha construït 
una sòlida carrera professional, amb 
valentia i esforç. Aquesta granollerina, 
que parla sis idiomes, fa d’ambaixadora 
de Granollers amb el grup “catalanets 
a Berlín” i des del seu blog “finestra a 
Alemanya” escriu sobre drets humans, 
mitjans de comunicació, minories... 
Quedem durant la festa Major de 
Granollers que procura no perdre’s per 
res del món.

l’idioma. La Gemma es va plantejar ser corresponsal però no no 
va trobar feina i amb una tardor grisa i sense llum va estar a 
punt de rendir-se. El gener de 2005 es planteja tornar a casa 
però abans decideix visitar els països de l’Europa de l’est, dels 
quals ara n’és una especialista.
L’últim viatge previst era a Polònia, on es va acreditar com a 
periodista amb motiu del 60è aniversari de l’alliberament del 
camp de concentració d’Auschwitz. La sort que va faltar en 
altres moments va arribar en forma d’oportunitat inesperada: 
a Catalunya Ràdio els havia passat el termini per acreditar-se 
per a aquell esdeveniment i la Gemma s’hi va oferir, fet que 
li va permetre aconseguir feina puntual de corresponsal  per a 
Catalunya Ràdio. Una tasca que exerceix de manera permanent 
des de 2011. Abans coneix la seva parella i té els seus dos fills, 
el Pavel i el Fiódor. 

Com viviu la multiculturalitat a casa?
Amb molta naturalitat. Jo parlo amb els nens en 
català, el seu pare els parla en rus. A l’escola parlen 
alemany i s’ha donat el fet que els meus millors 
amics són castellans. Per tant, ens veiem molt sovint 
amb famílies de parla castellana. 
L’alemany, l’utilitzen a casa quan fan jocs de l’escola. 
El pare també ha après català i així tots ens entenem. 
Els meus fills, si no els surt alguna paraula amb mi, 
la diuen en rus en comptes de en alemany. És una 
situació diferent a la resta de nens, que utilitzen més 
l’alemany. Tots dos hem estat molt conseqüents i mai 
hem canviat de llengua pels nens.

Gemma Terés
ENTREVISTA A
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“Els alemanys 
no acaben 

d’entendre la 
situació política 

catalana i el que 
es demana a 

Catalunya”
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“M’emportaria de Berlín a Granollers els parcs i les 
places (...). De Granollers a Berlín, la família, els 

amics, el sol, la Festa Major, el menjar i el mercat”

Què voldries que Granollers tingués de Berlín? I 
al revés?
M’emportaria de Berlín a Granollers els parcs i les 
places. Hi ha sorra a tot arreu per jugar, una sorra fi-
níssima, portada del mar Bàltic, molt neta perquè no 
hi entren els gossos i els gronxadors i les estructures 
dels parcs són de fusta, pensades per al desenvolu-
pament del cos. Aquí són de plàstic i només tenen 
l’aspecte lúdic. 
De Berlín m’agrada molt la part verda. Tens molta 
tranquil·litat. Comparat amb Barcelona, Berlín té 
molts parcs. 
De Granollers m’emportaria la família i els amics, 
per suposat. I el sol, la Festa Major, el menjar... allà el 
gust desapareix. També m’encanta el mercat de Gra-
nollers. Quan vinc entre setmana a Granollers, vaig 
sempre al mercat. Allà hi ha mercats, però aquesta 
combinació de roba, aliments, coses de la llar i bona 
qualitat costa de trobar a Berlín.

De quina manera exerceixes de granollerina a 
Berlín?
Sempre que em pregunten d’on vinc els dic que de 
Catalunya i de Granollers. Llavors, els explico que 
Granollers està entre Barcelona i Girona, a un quart 
d’hora de la platja, del Montseny... No m’agrada dir 
que sóc de Barcelona, perquè no me’n sento. 

Què és catalanets a Berlín?
Som entre 20 i 30 famílies catalanes que ens trobem 
i fem un esplai, colònies, compartim experiències..., 
gràcies a un centre cívic berlinès que ens acull i ens 
permet muntar diverses activitats. Per exemple, els 
explico la Festa Major de Granollers. De fet, som 
molt ambaixadors de Granollers. La Festa Major, 
la visc sempre molt intensament. Per una banda, 
perquè és una part fonamental de la ciutat i perquè 
en una setmana tens concentrada tota la cultura i 
tradició catalana. És una festa molt ciutadana. Que 
no ve de dalt a baix, la gent és realment qui fa la fes-

“La gent és qui 
realment fa la 

Festa Major 
de Granollers 

i es respira 
un ambient 

preciós. No és 
comparable amb 
les festes que es 

fan a Berlín”

La Gemma, amb els seus dos 
fills, va tornar a Granollers 
per gaudir de la festa Major

ta i es respira un ambient preciós. No és comparable 
amb les festes que es fan a Berlín, que n’hi poquíssi-
mes al carrer, també pel clima. Ells no tenen aquest 
concepte de festa mediterrània. 

La situació política de Catalunya s’equipara a 
Alemanya a la de Baviera. Com ens veuen els 
alemanys?
Quan senten el català, els alemanys el relacionen 
amb un dialecte. Tenen aquest pensament perquè el 
comparen amb el bavarès, que sí que és un dialecte. 
D’altra banda, Alemanya és un país que ha buscat 
durant molt temps la unificació. Per tant, qualsevol 
nacionalista-separatista els fa por. La seva història 
sempre ha tendit a veure la unificació com a positiva 
i tenen una experiència molt negativa del naciona-
lista extrem. Són molts factors que fan que potser 
no acabin d’entendre la situació política catalana i el 
que es demana a Catalunya. 
Els alemanys pensen que, sense Catalunya, Espanya 
anirà pitjor. I com que Espanya continuarà dins la 
Unió Europea, qui els ajudarà? Alemanya. Per això, des 
del seu punt de vista pràctic i conservador, són més 
afins al que diu la constitució, al que marca la llei. 

Et mostres a favor de discriminar positivament 
les llengües minoritàries. 
Sí. A l’Europa de l’est s’està imposant el rus. Em va 
sorprendre molt que quan vaig anar a Bielorússia 
durant tres mesos no trobés absolutament ningú 
que parlés bielorús. En el cas d’Ucraïna, hi ha un 
aspecte lingüístic que s’està deixant de banda. Les 
regions de l’est, que parlen rus, volen tenir un esta-
tus diferenciat, mentre que a l’oest la gent parla ma-
joritàriament ucraïnès. Quan l’estat decideix abolir 
la llei que dóna preferència al rus, està discriminant 
una part de la població, que té aquesta especificitat 
cultural. 
Quan vas a la gent i als pobles, t’adones que la reli-
gió, la cultura és molt important.
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAEl dia de 

la marmota

Fa uns dies que es va celebrar el ple muni-
cipal sobre “l’estat de la ciutat”, és a dir, el 
ple anual on els grups fem balanç de com 
funcionen les coses a Granollers d’un any 
ençà.
Enguany, el Grup Municipal d’ICV-EUiA 
ens hem trobat immersos a la famo-
sa pel·lícula El dia de la marmota, aquella 
pel·lícula on el protagonista es desperta un 
dia rere l’altre, condemnat a reviure el ma-
teix dia, amb les mateixes vivències, sense 
poder avançar mai. Doncs resulta que 
Granollers també està condemnat a reviure 
el dia de la marmota constantment.
L’any passat ICV-EUiA proposàvem un pac-
te de ciutat contra la crisi, amb els agents 
socials i polítics, per projectar una aposta 
ferma i a llarg termini que donés resposta 
a la situació crítica que viuen milers de 
ciutadans de Granollers. Enguany, davant 
la no-resposta del govern, l’hem hagut de 
tornar a reclamar.
L’any passat reclamàvem bonificacions 
sobre la contribució de l’IBI per a les 
famílies amb tots els seus membres a l’atur 
i per a famílies que havien patit desnona-
ments. Enguany, les hem hagut de tornar a 
reclamar.
L’any passat proposàvem que s’apliqués la 
tarifació social a la quota mensual per a les 
escoles bressol, seguint una màxima ben 
senzilla: qui té més, pagaria una mica més; 
per a que aquells que no tenen res, puguin 
tenir accés a un servei bàsic com aquest... 
però enguany, com en El dia de la marmota, 
hem hagut de tornar a reclamar el mateix.
També l’any passat parlàvem de la insufi-
cient inversió i manteniment de la xarxa 
de carrils bici de la ciutat, així com de la 
necessitat de dotar-nos d’aparcaments i 
nous carrils. ICV-EUiA fins i tot vam dur a 
terme una campanya de recollida de signa-
tures. Enguany, vista la manca de voluntat 
del govern municipal en aquest sentit, ho 
hem tornat a reclamar amb força.
No ens podem permetre viure cons-
tantment en un dia de la marmota que 
manté la ciutat en un estat d’immobilisme 
catatònic. És moment per ser valents, ago-
sarats i per innovar, i ICV-EUiA seguirem 
fent propostes positives en aquesta línia, 
perquè Granollers ho necessita.

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

AGUna nova ciutat

El passat 16 de setembre el consistori va 
celebrar el darrer ple de l’estat de la ciutat de 
l’actual legislatura. Un ple on vam constatar 
que, malgrat només queden 8 mesos per 
esgotar l’actual legislatura, no veiem una 
ciutat substancialment diferent de la de fa 
quatre anys. 
Però, més enllà del retrets, Acció Granollers 
va voler aprofitar aquest moment per explicar 
quin és el model de ciutat que defensem. 
Una ciutat que volem republicana, cohe-
sionada, innovadora, moderna, inclusiva, 
creativa i plena d’idees. Que no perdi opor-
tunitats. I, per fer-la possible, vam defensar 
un cop més la participació real en la gestió 
municipal. 
Ho hem dit moltes vegades: la política del 
PSC és la del diàleg limitat. Després de tants 
anys al capdavant del consistori, els socialistes 
han caigut en una inèrcia que no aporta gaire 
novetats en la dinàmica de la ciutat. Aquest 
és, de fet, un dels perills de governar durant 
dècades, agreujat quan s’exerceix majoria 
absoluta. 
La ciutat no és grisa, i tenim clars exemples 
que així ho demostren. La gent d’aquesta 
ciutat ha donat mostres d’iniciatives molt 
potents, com ara Granollers Pedala, Gra-
nollers en transició, Ecologistes en Acció o 
Granollers amb més color. Però  tenim la 
sensació que malgrat tenir una ciutat molt 
viva, poques vegades es fa realitat allò que 
els ciutadans i ciutadanes reclamen per a 
Granollers. 
La ciutat no és grisa, deia, però sí que ho és 
la gestió municipal. Els governants de la nos-
tra ciutat, així com els seus projectes, estan 
esgotats. Perquè sense renovació, sense crea-
tivitat, els projectes s’acaben desdibuixant, 
perden tota la força i es tornen grisos. I, en 
aquests moments, no podem permetre tenir 
un govern gris!
Per això, ha arribat el moment d’un canvi. 
Cal implantar noves formes de participació 
ciutadana, amb gran implicació dels granolle-
rins i granollerines i del seu teixit associatiu, 
amb respostes àgils i dinàmiques a les seves 
demandes. Un diàleg que permeti construir 
Granollers plegats. Perquè la ciutat no és de 
l’alcalde, ni de l’equip de govern; la ciutat és 
de la gent.
Si vols saber més sobre quina és la ciutat de 
futur d’ERC-Acció Granollers, visita el meu 
blog www.pepmur.cat.

Pep Mur i Planas
Candidat d’ERC-Acció Granollers
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El 16 de setembre es va fer el ple de l’estat 
de la ciutat. Es va palesar que, malgrat 
els grups de l’oposició vulguin esten-
dre l’opinió que la ciutat és trista i grisa, 
Granollers és plena de vida i de futur. Ho 
certifiquen els centenars d’iniciatives socials, 
esportives, culturals i econòmiques que 
s’impulsen.
Seguim vivint i en tenim per temps una crisi 
econòmica que s’ha emportat per davant 
les il·lusions vitals de molta gent, que ha 
generat desigualtats socials com mai a les 
darreres dècades i, malgrat tot, quan parles 
amb les persones de la nostra ciutat, majori-
tàriament es palpa l’optimisme per afrontar 
el futur.
El govern de l’alcalde Mayoral, i així ho 
va deixar clar en les seves intervencions, 
disposa dels instruments polítics i morals 
per seguir fent una ciutat millor amb una 
amplíssima coalició amb els granollerins i 
granollerines.
Una ciutat millor que passa per seguir fixant 
com a prioritaris els esforços per minimit-
zar els efectes de la crisi econòmica, sense 
disminuir els recursos per ser solidaris amb 
els veïns i veïnes amb més dificultats –fins i 
tot arribant allà on no vol arribar la Gene-
ralitat ni l’Estat–, i desplegant actuacions 
per fer atractiva la ciutat per ubicar-hi noves 
iniciatives econòmiques. La creació de llocs 
de treball és la prioritat màxima.
Can Muntanyola. Centre de Serveis a les 
Empreses o Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
han ajudat al naixement de més 100 empre-
ses, innovadores, persones que no es volen 
quedar quietes en temps de crisi. 
Hem modificat el planejament urbanístic 
amb l’objectiu que petites, mitjanes i grans 
empreses segueixin a la ciutat. L’aposta 
per la fibra òptica a tot Granollers, també 
a les zones industrials, va en la línia de ser 
capdavanters. 
Sense renunciar a cap format de comerç, 
fem una aposta clara pel comerç de proxi-
mitat generador de llocs de treball i, el que 
és més important, xarxa de ciutat. Un 26 % 
de l’economia de Granollers depèn d’aquest 
sector.
I una obstinació especial en el camp de 
l’educació i la cultura. Perquè l’escola és 
ciutat i la ciutat és, també, escola. Ampliant 
la quantitat i la qualitat dels projectes crea-
tius en el camp cultural.
Volem que Granollers no abaixi les persia-
nes, perquè és plena de vida i de futur.

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

Si haguéssim de buscar un nom per a 
Granollers, un lema que la definís arreu 
aquests podrien ser uns quants: “La ciutat 
de l’handbol”, “La ciutat dels corredors”, 
“La ciutat dels Blancs i els Blaus”... Hi ha 
diversos elements que ens distingeixen, 
tots ells (casualitat) sorgits de la societat 
civil, veritable motor de la nostra ciutat.
Granollers, però, no es podria dir “La ciutat 
del Circuit de Catalunya”, per exemple. 
Perquè vam deixar escapar aquesta oportu-
nitat ja fa un bon grapat d’anys, quan se’ns 
va posar una proposta sobre la taula i no 
la vam saber capitalitzar com tocava, com 
sí que ho va fer Montmeló. Ens va mancar 
en aquell moment visió estratègica, de la 
mateixa manera que vam perdre el tren de 
la universitat, i vam quedar fora del mapa 
d’universitats del país. I això s’ha anat repe-
tint al llarg dels anys i fa que, fins i tot, ens 
puguin dir “La ciutat dels trens perduts”.
I es continua repetint ara. Setmanes enrere, 
coneixíem la notícia del desacord entre 
l’Ajuntament i l’empresa organitzadora de 
la Catosfera, la trobada de les xarxes socials 
catalanes. Un esdeveniment que ens situava 
en el mapa d’internet i de les noves tecno-
logies, i del qual hem estat incapaços de 
registrar-ne la marca. Ara, des de l’equip de 
govern, s’ha hagut de reformular. No sabem 
l’èxit de la nova proposta, tot i que érem 
coneixedors de l’èxit de l’anterior. Juga-
rem a cegues perquè hem estat incapaços 
d’aprofundir en un projecte. Això sí, pel 
camí ja hem perdut el CAT que ens iden-
tificava com a referents del país en algun 
aspecte. Una llàstima.
I el darrer cas, que és per posar-se les mans 
al cap: un centre de natació sincronitzada, 
pioner a Europa, i que el Club Natació Gra-
nollers tirarà endavant...a les Franqueses! Un 
cop més, quan les oportunitats han sorgit 
per situar Granollers al mapa català i euro-
peu amb equipaments i esdeveniments de 
referència, ha faltat lideratge, visió estratègi-
ca, valentia i fe en els projectes. 
Un altre tren que ens passa per davant i al 
que no hi pugem. I ja se sap que la majoria 
de trens passen una sola vegada a la vida. És 
el moment de donar a la ciutat un govern 
que sigui valent i arrisqui amb els projec-
tes, i que els lideri!

àlex Sastre i Prieto
Regidor de CiU i candidat a l’Alcaldia
alexsastre.cat

El pasado 16 de septiembre, una vez más, 
se llevó a cabo en este ayuntamiento el 
pleno extraordinario sobre el estado de la 
ciudad.
Una vez escuchada la intervención del 
alcalde, nos sentimos como Alicia en el país 
de las maravillas, pues nos daba una visión 
de Granollers, que, a nuestro entender, es 
muy diferente a la real, puesto que hay 
muchas deficiencias a subsanar, y, como se 
suele decir, “para muestra un botón”.
Tenemos una ciudad en la que la limpie-
za brilla por su ausencia, cuando todos 
sabemos que “la limpieza es el espejo de la 
ciudad”. 
También tenemos un centro de ciudad 
peatonal, que diariamente viene siendo 
utilizado por camiones y camionetas para 
descargar, ocasionando, por un lado, des-
perfectos en el suelo y, por el otro, que el 
viandante pasee con riesgo de ser atropella-
do, como ya ha sucedido.
Hay aceras tan estrechas por las que es 
imposible pasar, y aún más las personas con 
movilidad reducida.
La circulación se congestiona sobremanera 
en la intersección entre Josep Umbert y la 
avenida de Sant Esteve delante del colegio, 
hecho este que se viene produciendo en 
todos los centros de enseñanza.
Los contenedores de la ciudad están mal 
colocados, cubriendo aceras, y reducien-
do visión a los conductores. También, son 
manipulados por gente ajena al servicio de 
limpieza, y son focos de infección, por lo 
que creemos que se deberían cambiar por 
contenedores soterrados donde sea posible.
También les recordamos, por enésima vez, 
que esta ciudad necesita lavabos públicos.
Tenemos plazas insuficientes en residen-
cias de ancianos, por lo que propusimos al 
equipo de gobierno que tire adelante con el 
proyecto de la residencia de la tercera edad 
y centro de día, pues no entendemos por 
qué no lo hace, previo acuerdo con la Gene-
ralitat, que es quien tiene la competencia.
Y podríamos seguir pero no tenemos 
espacio...
Por cierto, después de comunicarle estas 
deficiencias, el equipo de gobierno no con-
testó, por lo que entendemos entonó un 
“mea culpa”, dando por buenas nuestras 
quejas.

fermí Gutiérrez Martínez
Portaveu del Grup Municipal PPC Granollers

PSCGranollers plena 
de vida i de futur

Debate del estado
de la ciudad

PP CiULa ciutat dels 
trens perduts



CARTELLERA ESCÈNICA 
DE GRANOLLERS
TeaTre audiTori de Granollers
roda d’especTacles infanTils 
cenTre culTural de Granollers
roca umberT fàbrica de les arTs  

ROSARIO
ÁNGEL CORELLA
LOvE Of 
LESbIAN
TRICICLE
LOS MÁCbEZ 
ELS AMICS 
DE LES ARTS
EvA 
YERbAbUENA
...i molts 
més!

ENTRADES 
A LA vENDA!
per internet a www.granollers.cat/escenagran 
i a les taquilles del Teatre auditori els dimecres, 
dijous i divendres de 17.30 a 20 h

ORGANITZA


