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La renovació del tram nord del c. Girona ampliarà 
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El 3r Mercat de Tecnologia divulga l’aportació 
històrica de la dona en aquest àmbit

CONVERSA
Rosa Viñallonga, 
llibretera jubilada
Esteve Plantada, 
poeta i periodista
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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

D E  M A I G

PROPER BUTLLETÍ

CONVERSA

> Llibretera jubilada de La 
Gralla, la Rosa fa més de 30 
anys que viu Sant Jordi des de 
dins. És una de les impulsores 
de la parada de publicacions i 
trobada d’autors locals que se 
celebra a la Porxada

> Poeta i periodista, l’Esteve, 
amb 7 llibres publicats 
i diversos premis, ha 
dinamitzat la trobada d’autors 
i també hi ha participat; 
aquest any amb Big Bang 
Llàtzer, el seu darrer poemari 
(Lleonard Muntaner, 2016)

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 VIOLÈNCIA 

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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Més
informació
www.granollers.cat

Xarxes socials

/granollers

www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

> A la web municipal 
també trobareu tots 
els butlletins editats 
per poder-los 
consultar en PDF Sant Jordi, 2016. Fotografia: Toni Torrillas

ESPAIS AMB HISTÒRIA

Coneix dos espais museïtzats, singulars, 
que ens submergeixen en la història 
medieval i el passat industrial

Visita l’Adoberia i la 
Tèrmica de Roca Umbert
Cada cap de setmana

www.granollers.cat

ENTRADA GRATUÏTA

L’ADOBERIA. Plaça de l’Església, 7. 
Dissabte, de 18 a 21 h i diumenge, de 12 a 14 h

LA TÈRMICA. C. Prat de la Riba, 77. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge d’11 a 13 h
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Rosa Viñallonga i 
Esteve Plantada
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Per les festes de 
l’Ascensió de 1967, 
Granollers inaugurava les piscines munici-
pals, tot i que encara no estaven enllestides del 
tot. D’aquesta manera s’anava configurant una 
zona esportiva que ja comptava amb les pistes 
d’atletisme i el Pavelló Municipal d’Esports. En 
concret s’hi va construir una piscina olímpica, 
amb una torre de 10 m i dues palanques, una 
piscina infantil i una per a principiants, a més 
de la graderia i els vestidors corresponents.
L’Ajuntament de Granollers, la Diputació de Bar-
celona i la Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes van finançar l’obra, que es va 
apropar als 5 milions de pessetes (30.050,60 
euros).
L’1 de juny de 1967 es van obrir les instal·lacions 
a la ciutadania. Amb les noves piscines es va 
crear el Club Natació Granollers, el primer pre-
sident del qual va ser Josep Bernaus.

50
VISTA DE LA PISCINA MUNICIPAL 
EXTERIOR, AMB EL TRAMPOLÍ EN 

PRIMER TERME, EL DIA DE LA 
INAUGURACIÓ. FOTO CARLOS PÉREZ 

DE ROZAS/ FONS AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS

Els aparadors dels comerços s’ompliran de 
fragments de L’auca del senyor Esteve, l’any 
del centenari de la publicació d’aquesta 
obra de Santiago Rusiñol. La iniciativa s’ha 
anomenat, per 2n any, Paraules sobre vidre 
i l’han fet possible Gran Centre, el Centre 
de Normalització Lingüística i l’Ajuntament. 
És una més de les propostes de Per l’abril 
lletres mil, la programació del mes més lite-
rari. El cap de setmana 22 i 23 d’abril serà el 
plat fort, amb la Fira del Llibre a la Porxada 
i la carretera. Parades de llibres i roses 
conviuran amb lectures al carrer, contes, 
música, sardanes, castells... 
Clara Sáez és l’autora de la 
imatge, que ha creat una 
col·lecció de 4 postals 
col·leccionables inspira-
des en el format d’auca. 

Consulteu la pro-
gramació sencera 
a: www.granollers.
cat/santjordi. I si us 
agrada fer fotografies, 
podeu participar al 
concurs d’Instagram 
#jollegeixoa

FIRA DE VI I FORMATGE
Dissabte 1 d’abril
De 9 a 21 h. Plaça de Lluís Perpinyà

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 1 d’abril
Tot el dia. C. d’Anselm Clavé, 40

FIRA AGROALIMENTÀRIA. COL·LECTIU 
ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 1 i 22 d’abril
Tot el dia. Plaça de les Olles

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 d’abril
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 d’abril
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 1, 8, 15 i 29 d’abril
De 9 a 14 h. Pl. de Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 7, 21 i 28 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BRUIXES I BRUIXOTS
Dissabte 8 d’abril
Tot el dia. Carrers Sant Roc-Santa Anna

FIRA DEL DISC
Dissabte 15 d’abril i divendres 21 d’abril
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 15 d’abril
D’11 a 21 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 15 d’abril
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA ABAC-GRA. Antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes 
Dissabte 29 d’abril
De 9 a 14 h. Parc Firal

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 29 d’abril
Tot el dia. Pl. de Maluquer i Salvador
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REPORTATGE

PAM 2017: Els projectes en què s’està treballant

Com cada any l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Granollers dona a conèixer els projectes en què està 
treballant, partint del full de ruta que s’aprova a principis 
de mandat, el Programa d’Actuació Municipal. A partir 
de deu eixos estratègics i deu projectes clau es van 
desgranant les diferents actuacions que es portaran a 
terme. A través de www.granollers.cat/pam es pot seguir 
trimestralment el compliment d’aquestes accions. 
D’aquesta manera la informació està sempre a disposició 
de la ciutadania. En aquest reportatge es resumeixen 
alguns projectes d’aquest 2017.

Dos pilars marquen l’acció del govern munici-
pal: combatre les desigualtats socials i fer de 
Granollers una ciutat moderna, atractiva i 
innovadora que afronti nous reptes, preparada 
per al futur i oberta al món. En aquest sentit, 
aquestes són algunes de les actuacions que 
s’estan treballant aquest 2017:

Potenciar l’atractivitat de la ciutat 

A través de lideratge territorial, en comerç, 
esport, cultura, memòria, identitat i pau. En 
concret, en l’àmbit esportiu aquest any 
s’acolliran esdeveniments com el Campionat del 
Món de futbol sala o el Campionat d’Espanya 
d’atletisme cadet, amb la vista posada a la 
celebració del Mundial d’handbol femení de 
2021; s’impulsarà un fòrum sobre nova gover-
nança municipal per promoure la reflexió 
compartida sobre el paper dels municipis al 
món; i es continuarà liderant la xarxa d’alcaldes 
per la pau. Seguint el compromís de Granollers 
amb la pau i amb la ciutadania entesa global-
ment es destinaran 2 habitatges per a l’acollida 
de dues famílies refugiades.

Cohesió i igualtat d’oportunitats

Dotar el Pla de xoc amb 1,5 MEUR per pal·liar 
els efectes de la crisi econòmica, prioritzant la 
creació d’ocupació; elaborar un nou pla 
d’infància integral, que no deixi fora els infants 
amb risc d’exclusió; estendre les beques a 
escoles bressol, secundària i fomentar l’accés a 
l’esport; facilitar que les persones grans puguin 
viure a casa el major temps possible; elaborar 

el III Pla d’igualtat de gènere; implementar el III 
Pla de drogues; elaborar el Pla local d’habitatge 
i seguir amb les línies d’ajut per facilitar-ne 
l’accés. Una nova oficina d’habitatge facilitarà 
les gestions relacionades amb aquesta matèria.

Noves oportunitats econòmiques

Desplegar un urbanisme capaç de captar 
inversions; fer créixer els serveis a les empre-
ses que ofereix Can Muntanyola; enfortir el 
treball en xarxa amb altres municipis de la C17; 
millorar els serveis als polígons industrials, 
com la connexió de la Font del Ràdium amb la 
C17 l’aparcament al polígon del Congost; 
promoure el Pla director de Turisme; reforçar el 
paper de Granollers com a ciutat de mercats i 
fires, amb propostes com el Mercat del dissab-
te, a la pl. de la Corona o la Llotja del disseny; 
consensuar una visió compartida del model 
comercial de Granollers; remodelar el Mercat 
de Sant Carles; i promoure l’activitat econòmica 
a Palou.

Aposta per l’energia renovable

Impulsar les energies renovables amb la 
construcció de xarxes de biomassa a equipa-
ments municipals; instal·lar plaques solars al 
Palau d’Esports, Escola Municipal del Treball, 
Centre Vallès i Centre Cultural; instal·lar LED a 
la Biblioteca Roca Umbert, a la plaça Barangé, 
Jardins de Lluís Companys, Mare de Déu de 
Núria, Cingles de Bertí i Mare de Déu de 
Montserrat; desplegar el nou Pla de mobilitat; i 
incorporar vehicles elèctrics a la flota munici-
pal.

Un espai urbà de qualitat 

Trasllat del nou camp de futbol a Palou i 
construcció d’una nova passera sobre el riu 
Congost; convertir els carrers de Ricomà i Marià 
Sans en calçada única; construcció d’una nova 
passera i un parc a la Font Verda; ampliar les 
voreres dels carrers Ponent i Josep Carner; 
renovació integral del tram nord del carrer 
Girona; renovar la plaça Onze de Setembre, la 
plaça Sant Miquel i “Campollano” a Can Bassa; 

Un nou Pla de civisme
Treballar el nou Pla de civisme i convivència 
amb la implicació de col·lectius i entitats; fer 

El 2017 es 
tancarà el 

projecte per 
desdoblar dos 

trams de la 
línia de tren 

del nord, la R3 
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Aquest any començaran les obres 
de la nova policlínica i l’ampliació del 

servei d’atenció a malats mentals

Granollers 
promourà 
un fòrum 

internacional 
sobre el paper 
dels municipis 

en la construcció 
del futur

una nova campanya de civisme; posar en marxa 
l’Oficina d’Atenció a les Comunitats de Veïns; 
implementar la policia de proximitat, amb 
relació amb les associacions de veïns.

Educar, eina per al progrés

Dibuixar un nou mapa escolar que respongui als 
canvis demogràfics, econòmics i socials; definir 
amb la comunitat el mapa de futur de la FP; 
promoure la FP dual ampliant-ne el nombre 
d’alumnes; defensar el programa de voluntariat 
educatiu, malgrat el que preveu la nova Llei del 
voluntariat; generar oferta de programes de 
formació inicial dirigits a alumnes sense l’ESO; 
impulsar noves propostes de temps educatiu 
fora de l’horari escolar com el programa 
Etcètera; reforçar el paper de Granollers com a 
ciutat educadora liderant la Xarxa Internacional 
de Ciutats Educadores (AICE).

Posar en valor els equipaments culturals

Fer el Pla director del Teatre Auditori conjunta-
ment amb agents del territori; desenvolupar 
comissions del Consell de Cultura; obrir la 
Biblioteca del Museu de Ciències Naturals i 
desenvolupar-ne el projecte museugràfic; 
intervenir en l’espai públic amb projectes 
artístics com els de Manel Batlle i Jordi Benito;
posar en marxa l’espai dedicat a empreses 
creatives i audiovisuals a Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts i fer-ne un centre d’atracció del 
talent i d’esdeveniments internacionals en 
l’àmbit de la cultura, la innovació i la creativitat; 
i obrir els carrers de Roca Umbert a la ciutat. 

Diàleg i participació

Treballar projectes de ciutat en el marc del Pla 
estratègic i del Consell de Ciutat com la cam-
panya de civisme i convivència i la definició del 
model de participació; i desenvolupar les 
comissions d’economia innovadora i millora 
integral de la segona corona urbana, dins del 
Pla estratègic.

Govern obert i transparent

Ampliar els continguts en matèria de trans-
parència; proposar un codi ètic per a càrrecs 
electes i personal municipal; donar a conèixer i 
ampliar la guia de compra pública responsable; 
implementar l’administració electrònica per 
fer-la més eficient i oberta. 

Avanços en sanitat i mobilitat

El 2017 es preveu que la Generalitat adjudiqui 
les obres de la nova policlínica. Un edifici que 
tindrà un potent servei d’urgències, el servei 
d’atenció sexual i reproductiva de la comarca, a 
més de sis quiròfans per a operacions sense 
ingrés. També aquest any ha de suposar l’inici 
de l’ampliació, dins de l’Hospital, del servei 
d’atenció als malalts mentals, un servei adreçat 
a malalts de mitja estada inexistent, fins ara, a 
la comarca. Des del punt de vista de la mobili-
tat, s’està tancant el projecte per desdoblar la 
línia de tren R3 i renovar l’estació de Granollers-
Canovelles, sense barreres arquitectòniques, 
amb un bon aparcament i amb un pas soterrani 
que connecti millor Terra Alta i Can Gili.
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Granollers guanyarà un nou parc 
públic al passeig de la Muntanya

el nou parc. Aquest espai verd, per a ús del veïnat 
i de la ciutat, comptarà amb un itinerari per a 
vianants i bicicletes que travessarà les diferents 
zones arbrades i equipades per al joc i per a 
l’estada. 
El passeig que recorre de nord a sud el nou parc 
tindrà una amplada de 3 metres i enllumenat 
amb led. S’hi plantaran 50 nous arbres, que es 
sumaran a la pineda de la zona sud ja existent, 
552 arbustos i 3000 m² de gespa, que es regarà 
per degoteig, així com a espais amb sauló. 

Cinc nous blocs d’habitatges

Els propietaris del sector podran edificar 5 blocs 
d’habitatges, amb els locals comercials respec-
tius. Dos edificis se situaran a tocar de la rotonda 
del carrer de Francesc Ribas, mentre que els 
altres es construiran al passeig de la Muntanya, 
entre els quals els que l’Ajuntament disposarà 
com a habitatges protegits.

Una nova passera comunicarà ambdues 
bandes de la via

La urbanització del sector implicarà també la 
construcció d’un nou pont per a vianants que 
s’edificarà sobre la via del ferrocarril. La passera 
comunicarà d’una banda el passeig de la Munta-
nya, a l’altura del carrer Ausiàs March i, de 
l’altra, el carrer de Joan Enric Dunant prop 
de l’aparcament de vehicles de l’antiga pista 
d’handbol del carrer de Tetuan.
La propietat del sector també finançarà la cons-
trucció d’aquest pont.

Aquest mes de març han començat les obres 
d’urbanització d’un sector urbanístic situat al 
passeig de la Muntanya, al costat de llevant de la 
via del ferrocarril Barcelona-Portbou. Es tracta 
d’un àmbit 17.127 m2 on s’hi construirà un parc 
i també 171 habitatges, tant de règim lliure com 
protegits, que s’edificaran més endavant. Un con-
junt de propietaris promou la urbanització.

Un nou parc per a vianants i bicicletes

Als terrenys privats on fins ara hi havia un apar-
cament d’ús públic provisional i també la resta de 
terrenys situats al costat de la via, fins pràctica-
ment el carrer d’Agustí Vinyamata, es construirà 

En el sector es 
preveu també la 

construcció de 
171 habitatges, 

17 dels quals 
seran protegits

Consulteu tot el detall del projecte a www.granollers.cat/obres
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La renovació del tram nord del c. Girona ampliarà 
voreres i crearà una nova plaça i un carril bici

Respecte a les parades d’autobús, s’hi faran 
plataformes elevades per afavorir-ne l’accés. 
Per millorar la seguretat es crearan illetes als 
passos de vianants per a la millora de la visibili-
tat entre el vehicle i els vianants.

Renovació dels serveis 

Es renovarà la xarxa d’aigua potable amb la 
col·locació d’un nou tub de fosa dúctil a cada 
vorera i també s’instal·larà un tub de la xarxa 
general d’aigua, entre els carrers de Francesc 
Ribas i Hospital. A més, es construirà una xarxa 
d’aigua no potable per enllaçar les parts ja exis-
tents entre Can Mònic i el c. de Francesc Ribas.
Es renovarà un tram de 53 m del col·lector de 
clavegueram entre els carrers de Juli Garreta i 
Montcada. També es faran nous i més embor-
nals de recollida d’aigua.
Respecte a la xarxa de telecomunicacions, 
s’instal·larà un tritub municipal; xarxa de fibra 
òptica i es soterrarà el cablejat aeri existent en 
el creuament de carrers.
Es renovaran 64 fanals, que il·luminaran calça-
da i vorera, amb llums led. 

Lledoners, fastigiatas i pruneres de jardí

Pel que fa a l’arbrat, es mantindran els lledo-
ners i també es plantaran un centenar d’arbres 
de les mateixes espècies que en el tram sud: 
koelreuteria pariculata ‘fastigiata’ i prune-
res de jardí, que es regaran amb reg gota a 
gota.  A més, es renovarà el mobiliari urbà i 
s’instal·laran nous bancs, a més de papereres i 
aparcaments per a bicicletes.

El pressupost 
de l’actuació 
és de poc més 
de 3 milions 
d’euros. Es 
preveu que les 
obres durin un 
any

El mes de setembre es preveu que comencin les 
obres de renovació integral del tram nord del 
carrer de Girona. El projecte preveu fer un carril 
per a la circulació de vehicles en cada sentit, 
més un altre de central reversible en cas de 
gir, seguint el mateix model que en el tram sud 
del mateix carrer Girona. En total, doncs, tres 
carrils amb una amplària total de 9,10 m; espai 
de 2,10 m d’amplada per a l’aparcament de 
vehicles, motocicletes, ubicació de contenidors, 
càrrega i descàrrega i altres.
A més també es crearà un carril bici d’1,2 km a 
les dues bandes del carrer, d’1,40 m d’amplada; 
i, entre l’espai d’aparcament i el carril bici, hi 
haurà una franja de 80 cm de protecció.
Els carrils de circulació s’ubicaran més allu-
nyats de les façanes i es pavimentaran amb 
asfalt que redueix el soroll del trànsit.
Un cop acabada l’actuació es portaran a terme 
canvis en el sentit de circulació en alguns car-
rers per pacificar algunes illes interiors.
L’actuació comportarà que es crei una nova 
plaça entre el c. Girona-la travessia del Lledo-
ner i el Camí Romà.

Voreres amples i segures

Les voreres s’ampliaran un mínim de 40 cm i 
un màxim d’1 m. Totes les cruïlles comptaran 
amb un pas de vianants semaforitzat i il·luminat 
i en les cruïlles en sentit nord-sud es crearan 
passos de vianants de plataforma elevada. Totes 
les cruïlles, llevat de la del pont de Bellavista, 
seran al mateix nivell de la vorera. A més per 
als vianants amb deficiència visual es senyalit-
zarà amb paviment tàctil. 
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Granollers, capital de les Ciutats 
Educadores

L’Assemblea General de Ciutats Educadores va 
portar 57 ciutats de 15 països a Granollers. Els 
representants dels municipis van poder escollir 
diferents itineraris per conèixer experiències 
educadores de Granollers: una ruta per veure 
el treball de recuperació de memòria històrica; 
una visita al barri de Sota el Camí Ral de la mà 
dels mateixos veïns; l’expressió de l’art urbà en 
murals a la ciutat; i el coneixement de projectes i 
entitats vinculades a la cultural popular i tradicio-
nal. Aquests itineraris han estat molt ben valorats 
pels assistents, que també han participat als 
diàlegs i conferències. 
El diàleg entre Emilia Sáiz, secretària general 
adjunta de CGLU, i l’alcalde de Granollers, Josep 

Abordatge preventiu i d’intervenció en el con-
sum de drogues i altres conductes associa-
des, aquest és un dels objectius que continua 
incidint el tercer Pla Municipal de Drogues, que 
té la mateixa estratègia que el primer, redactat 
l’any 2008. A més, el tercer pla posa atenció 
directa a joves i adolescents, la prevenció en 
centres educatius i la intervenció en la tasca 
comunitària. És a dir, s’incidirà en l’oci nocturn 
a Granollers, especialment, a l’estiu, en el marc 
del  programa “Salut i festa” que es treballa 
amb les entitats abans, durant i després de les 
festes en relació amb la dispensació responsa-
ble d’alcohol, l’atenció a la violència masclista 
i també en la prevenció i reducció dels riscos 
“in situ” durant les festes populars. Igualment 
es posaran en funcionament projectes i accions 
amb diferents col·lectius sensibles sobre la 
violència per raó de gènere que es veuen po-

Aprovat el 
tercer Pla 
Municipal 
sobre 
Drogues

tenciades pel consum d’algunes drogues. Per 
redactar el tercer Pla s’ha analitzat la realitat 
actual del consum de drogues a Granollers, 
parlant amb professionals, joves i adoles-
cents. A partir de les necessitats detectades 
s’ha elaborat el pla, apostant per una clara 
línia de reducció de riscos: el debat principal 
està en els usos, no en les substàncies. Tota 
aquesta proposta és paral·lela i complemen-
tària a tota l’atenció dirigida a població adulta  
que es fa des de fa més de 30 anys al CAS de 
Granollers. En els darrers anys, s’ha arribat 
a una mitjana de 2000 adolescents i joves 
escolaritzats. L’atenció personalitzada a ado-
lescents i famílies ha atès una mitjana anual 
de 50 persones. A més, també cal destacar el 
Programa de Mesures Alternatives a menors 
sancionats pel consum de drogues. Per a més 
informació: sobredrogues.net/gram

Mayoral, que van defensar el paper de les 
ciutats i de la ciutadania en la construcció de la 
societat.
Federico Mayor Zaragoza, exdirector gene-
ral de la UNESCO i president de la Fundació 
Cultura de Pau, va pronunciar la conferència 
“Ciutat i educació” i va defensar el paper de les 
ciutats en la construcció del món i va destacar 
l’apoderament de les dones que, segons ell, 
avantposen el diàleg per resoldre els conflictes. 
El darrer diàleg que es va poder seguir va ser 
entre l’alcaldessa de Badalona, Dolors Saba-
ter, i l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, 
que han coincidit en la necessitat d’implicar la 
ciutadania en el govern local.
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Uns 600 alumnes de 2n d’ESO de 7 centres 
educatius de Granollers (instituts EMT, Antoni 
Cumella, Marta Estrada, Carles Vallbona, Celes-
tí Bellera, Escola Pia i L’Estel) participaran el dia 
27 d’abril al Mercat de Tecnologia de Granollers 
(MTG) que es farà a Roca Umbert. Una iniciativa 
que per tercer any impulsen Ajuntament i Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts  per potenciar les 
vocacions tecnològiques entre els nois i noies. 
A la nau Dents de Serra, els alumnes exposaran 
i presentaran més de 40 treballs tecnològics 
fets a l’aula, amb els quals els seus companys 
podran experimentar. Alhora, els alumnes 
participaran en els tallers que s’ofereixen, una 
quarantena, sobre Arduino, impressió 3D, drons, 
visió artificial..., molts dels quals, conduïts per 
artistes residents a Roca Umbert. 

Mostra sobre dona i tecnologia

Aquesta edició, el mercat posa l’accent en la 
qüestió de gènere. Per això l’Off Mercat organit-
za la xerrada “La ciència no és per a mi: gènere, 
equitat i vocacions a l’àmbit cientificotecnolò-
gic”, a càrrec de Digna Couso, professora del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de 
les Ciències Experimentals de la UAB. Serà el 
dimecres 26 d’abril, a la sala d’actes del Museu 
de Ciències Naturals (18.30 h). Per complemen-
tar-la, s’exposarà a Dents de Serra el mateix dia 
del mercat la mostra “Dona i tecnologia. Una 
història poc coneguda”, on s’explica l’aportació 
decisiva de 15 dones al món de la tecnologia tal 
com el coneixem avui dia. 

Més info, http://wp.granollers.cat/mtg/

El 3r Mercat de Tecnologia 
divulga l’aportació històrica 
de la dona en aquest àmbit

Els dies 4, 5 i 6 d’abril Roca Umbert acull la 
8a edició de la Fira Guia’t dedicada a l’oferta 
de formació postobligatòria existent a la 
comarca i comarques veïnes. 
Pensada especialment per als alumnes 
de 4t d’ESO que han d’escollir què fer el 
curs vinent (cicles formatius de grau mitjà i 
superior, batxillerat, programes de forma-
ció  contínua i ocupacional), Guia’t progra-
ma xerrades adreçades a educadors, els 
estudiants i les seves famílies sobre empre-
nedoria, identificació i entrenament de les 
competències pròpies, professions de futur 
i l’estudi a l’estranger. Alguns joves presen-
taran la seva pròpia experiència personal i 
laboral, i, adreçada a les famílies, es farà la 
xerrada “Què té sortida per als meus fills?”

Visita a una empresa de la zona

Una de les novetats destacades de la fira 
Guia’t 2017 és la visita a una empresa de la 
zona, amb l’objectiu d’acostar el professorat 
al món de l’empresa i identificar els perfils 
professionals que es demanen, qualitats 
i competències que necessiten els treba-
lladors i treballadores, etc.La fira ofereix 
demostracions pràctiques dels centres 
expositors, visites guiades per a professorat 
i famílies, i espai d’orientació personalitzat 
per als joves.

Fira Guia’t és una iniciativa de la xarxa 
Transició Escola Treball del VO (Xarxa TET), 
integrada per Ajuntaments de la comarca. 

Més info, www.vallesoriental.cat 

Els nois i noies de 2n d’ESO 
presentaran els seus treballs 
tecnològics i participaran en 
tallers pràctics de diferents 
disciplines. Foto: MTG-2016

La professora 
de la Universitat 

Autònoma de 
Barcelona Digna 

Couso farà 
una xerrada 

sobre l’escassa 
representació 

femenina en 
l’àmbit científic i 

tecnològic

Fira Guia’t sobre l’oferta 
formativa i laboral per 
als joves de 4t d’ESO
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4
16 a 20 h. Càpsula Punttic. Empresa 
i emprenedoria
Youtube, el potencial de vídeo per al teu 
negoci
Granollers Mercat

5
9.30 a 12.30 h. Formació. Emprenedoria
Vendes per a no comercials
Habilitats venedores i tècniques de venda
Granollers Mercat

9.15 h. Taula rodona. Empresa
Planifiqui bé la successió del seu negoci
Com fer una bona planificació en la succes-
sió del seu negoci amb les majors garanties 
de continuïtat
Cambra de Comerç

6
9.30 a 13.30 h. Taller. Empresa 
i emprenedoria
Economia Circular en pimes: com 
aplicar-la per incrementar negoci
Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

13
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

20
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 h
Excel per experts
Automatització de processos amb MACROS. 
Inserció de Controls ActiveX
Cambra de Comerç

21
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i em-
prenedoria

10 coses que les persones autònomes 
han de saber i ningú els ho explica
Resol els dubtes fiscals del teu dia a dia
Granollers Mercat

25
14 a 16 h. Formació. Comerç
Acoloreix la teva botiga a la primavera/
estiu
Mètodes i eines per desenvolupar idees 
i obtenir campanyes exitoses
Granollers Mercat – Servei de Comerç

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores
Iniciació a l’excel 
Inicia’t a un dels programes més útils de 
l’Office
Cambra de Comerç

26
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Aspectes fiscals i comptables que les 
persones autònomes han de conèixer 
sobre el seu negoci
Contingut de les declaracions d’IVA i d’IRPF
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Programa d’emprenedoria 
digital
Programa EmprenTIC: El meu negoci a 
Internet
Transforma digitalment el teu negoci
Granollers Mercat

27
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el Canvas  i acaba amb el 
Pla d’empresa
Granollers Mercat

Formació bonificable de 20 h
El nou rol dels ajudants o assistents 
de direcció 
Potencia l’autonomia, la discreció 
i la comunicació interpersonal
Cambra de Comerç

28
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
Emprenedoria social: Idees de negoci 
que aporten solucions a necessitats 
socials
Tècniques de producció d’idees
Granollers Mercat

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

Abril 2017

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

Preinscripció i 
matriculació a les 

Escoles Bressol Municipals
Curs 2016-2017

JORNADA DE PORTES OBERTES
Escola Bressol Tortuga: dilluns 24 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol El Teler: dimarts 25 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol Giravoltes: dimecres 26 d’abril, de 18 h a 20 h

PREINSCRIPCIÓ DEL 8 AL 12 DE MAIG,
a l’escola bressol escollida en primera opció 
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h i dimarts i dijous, de 15 a 17 h

EBM Tortuga: c. Garrotxa, 2 , tel. 93 870 93 52
EBM El Teler: c. Corró, 349, tel. 93 849 64 40
EBM Giravoltes: ctra. de Caldes, 52, tel. 93 861 65 65



L’Ajuntament de Granollers s’ha convertit en la primera ciutat catala-
na que signa un acord amb la Unión de Cerrajeros de Seguridad per 
prestar el servei de canvi de pany del domicili conjugal de la dona en 
situació de víctima de violència masclista. El Centre d’Informació i 
Recursos per a  Dones (CIRD) vol facilitar el canvi de panys del domicili 
conjugal d’aquelles dones que hagin estat víctimes de violència mas-
clista i que es trobin sota l’empara de mesures judicials de protecció. 
La Federación Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES), desenvolupa 
aquest servei sense cap cost; incloent tot el material, mà d’obra i des-
plaçament del professional, garantint que el nou pany serà de similars 
característiques a l’anterior.
“Aquest acord és un pas que marca el camí de la lluita contra la vio-
lència masclista, que necessita de la solidaritat de tothom. Voldríem 
que aquest exemple serveixi per a altres entitats, com el col·lectiu 
dels serrallers que dona servei a les persones que s’ho estan passant 
malament” ha manifestat l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, en el 
decurs de l’acte de signatura.
La Federación Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES), desenvolupa 
des de fa anys aquest servei en altres municipis.

Les persones que viuen en habitat-
ges construïts abans de 1980 poden 
sol·licitar de manera gratuïta una 
anàlisi de control d’aixeta per com-
provar que l’aigua que en surt té la 
qualitat necessària. Des de 2015 
l’Ajuntament, a través del Servei de 
Salut Pública (responsable de fer 
els controls al punt final, les aixe-
tes), estén els controls obligatoris 
que ja es fan en edificis públics com 
escoles o equipaments esportius. 
Fins ara, s’han fet un total de 60 
controls, a partir de les peticions 
d’anàlisi fetes per particulars dins 
d’aquesta campanya; totes les mos-
tres han sortit correctes. 
L’aigua que es distribueix a través 
de la xarxa pública d’abastament 
té garantida la qualitat fins al punt d’escomesa 
dels edificis. A la nostra ciutat, aquesta respon-
sabilitat recau en Sorea. Ara bé, a partir d’aquí, 
la instal·lació interior correspon a la propietat 
de l’edifici o al titular de les activitats públiques i 
comercials. A vegades, en aquesta xarxa interna 
poden confluir factors que alteren la qualitat 

Segona tanda de controls de qualitat de 
l’aigua, ara, en edificis anteriors a 1980 

inicial de l’aigua, com l’existència 
de dipòsits o el material d’algunes 
canonades, per exemple, el plom. 
Les anàlisis es fan al laboratori 
municipal sobre paràmetres com 
el color, sabor, olor, clor residual 
lliure, PH, terbolesa, coure, ferro, 
crom, níquel, bacteris colifor-
mes... 
Des de Salut Pública, s’adverteix 
que a vegades la contaminació de 
l’aigua pot ser causada no només 
a les instal·lacions, sinó que la po-
dem provocar nosaltres de mane-
ra involuntària, per exemple, quan 
netegem l’aixeta per sota –per la 
boca de sortida– amb un drap que 
no és prou net. Poden quedar-hi 
microorganismes, per la qual cosa 

es recomana deixar córrer uns segons l’aigua 
després d’aquesta acció. 
Podeu sol·licitar l’anàlisi de l’aigua a: 
www.granollers.cat/salut-i-consum
Apartat “Control d’aigua de consum”
Podeu portar la sol·licitud presencialment 
a l’OAC (Sant Josep, 7).

Sol·licitud de l’anàlisi per via electrònica: 
https://seuelectronica.granollers.cat/tramits

Canvi de pany gratuït a les dones víctimes de violència de gènere
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Formació digital
reduïm la bretxa digital

abril-maig 2017

CURSOS 8 hores - 20 €*

Inicia’t en la informàtica
Del 19 d’abril al 3 de maig de 2017  
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques de l’ordinador i del sistema 
operatiu. Aprèn a crear i guardar informació a l’ordinador, i co-
mença a navegar per internet.

Inicia’t en l’ús internet 
Del 8 al 17 de maig de 2017
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques d’internet i en l’ús del correu 
electrònic. Aprèn a cercar, emmagatzemar i intercanviar infor-
mació amb seguretat. Inicia’t en la descàrrega d’arxius, pro-
grames i aplicacions. 

AULA DIGITAL OBERTA
Assessorament gratuït 
Del 2 de febrer al 6 d’abril i del 20 d’abril al 25 de maig de 
2017
Dijous, de 16.30 h a 18.30 h
Servei gratuït de suport a l’autoaprenentatge de competències 
digitals.
Un espai on practicar progressivament els temes informàtics 
que més t’interessin amb l’acompanyament d’una formadora i 
on podràs resoldre els teus dubtes digitals.

TALLERS 8-12 anys - gratuït

Apps divertides per aprendre idiomes 
Divendres 7 d’abril de 2017, de 17.30 h a 19 h
Descobrim recursos en línia per aprendre idiomes de forma 
divertida. Cal portar un mòbil o tauleta Android amb capacitat 
per instal·lar-hi apps. 

PÍNDOLES
WhatsApp i Shootr (90  minuts) 3,75 €*
Dijous 6 d’abril de 2017, de 18.30 h a 20 h
Inicia’t en les plataformes de missatgeria instantània Whats-
App i Shootr. Aprèn com compartir missatges instantanis amb 
els teus contactes, crear grups, comentar les sèries i els pro-
grames preferits a temps real, etc. Porta el teu dispositiu mòbil 
a la formació.

Inicia’t en l’edició de vídeos (3 hores) 7,5 €*
Dijous 20 i 27 d’abril de 2017, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a editar vídeos amb Movie Maker i altres programes 
gratuïts, afegint música i text, i comparteix-los en línia.

Comprar i vendre per internet (90 minuts) 3,75 €*
Dijous 4 de maig de 2017, de 18.30 h a 20 h
Inicia’t en el món de comprar i vendre per internet. Utilitza amb 
seguretat les botigues virtuals i els portals de productes de 
segona mà: Wallapop, eBay, Amazon, Privalia, etc.

Facebook i Facebook Live (90 minuts) 3,75 €*
Dijous 11 de maig de 2017, de 18.30 h a 20 h
Saps utilitzar correctament el Facebook? Repassa les fun-
cions d’aquesta xarxa social, revisa la configuració del teu per-
fil i aprèn a utilitzar-la amb seguretat. I descobreix l’aplicació 
Facebook Live, que permet retransmetre esdeveniments en 
directe.

* formació gratuïta per a persones a l’atur, 
amb places limitades

Organitza: Col·labora:

12

BIBLIOTECA
ROCA UMBERT
Inscripcions i més informació a:

Biblioteca Roca Umbert
Carrer Enric Prat de la Riba, 77

Tel. 93 860 44 50 
www.granollers.cat/formaciodigital

PREINSCRIPCIÓ OBERTA

Concurs per participar a la 
Conferència Internacional 
de Joves per la Pau 
d’Hiroshima 

Dates: del 4 al 14 d’agost.
Per a joves de 16 a 25 anys empadronats a 
Granollers. Presentació de candidatures: 
fins al 14 d’abril. 
Més informació: Secció Concursos i premis 
a seuelectronica.granollers.cat.
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Tots els equipaments esportius 
han estalviat electricitat i aigua 
dins la Marató de l’Estalgia 
Els cinc equipaments esportius que aquest any han participat en la 
Marató de l’Estalgia han aconseguit estalviar electricitat i aigua, i 4 
dels 5 també gas, durant aquest mes de febrer en comparació amb els 
consum dels tres últims anys. Aquest és el principal resultat de la 2a. 
Marató de l’Estalgia, una campanya de sensibilització i de bones pràcti-
ques en l’ús i el consum d’energia, que té la voluntat afegida de destinar 
l’estalvi econòmic aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica. 
Els estalvis en concret han estat en electricitat, un 15,44 %; en aigua, 
el 42,78 % i en gas, un 10,73 % i els equipaments esportius participants 
han estat el pavelló el Tub, les pistes d’atletisme, el camp de futbol del 
c. de Girona, el pavelló de Can Bassa i el Palau d’Esports. Aquests es-
talvis energètics es tradueixen en un estalvi econòmic al voltant de 3.300 
euros, que es destinaran a habitatges vulnerables de Granollers.

S’instal·la una escultura de Manel Batlle 
a la plaça de Can Trullàs

Transformador del temps,obra del granollerí 
Manel Batlle i Mundet (1948-2012) s’instal·arà 
de forma permanent a la plaça de Can Trullàs. 
Es tracta d’una peça escultòrica de construcció 
feta l’any 2000 a partir de deixes ferroses, que 
ha estat donada per la família de Manel Batlle a 
Granollers.
Es dona la circumstància que la peça ja es va 
col·locar temporalment a la plaça de Can Trullàs 
amb motiu d’una exposició que va promoure la 
Galeria AB per la Festa Major de l’any 2000. 
L’Ajuntament ha programat un seguit d’activitats 
al voltant d’aquesta instal·lació. Des de dilluns 
dia 3 i fins dijous dia 6 d’abril es farà un taller 
portàtil d’escultura efímera, a càrrec de Glòria 

Giménez, entre les 16.30 h i les 18.30 h, a la 
mateixa plaça de Can Trullàs.

Taller participatiu per a totes les edats

El taller, situat en un remolc, disposa de pe-
ces escollides a partir de material recuperat i 
compta amb una petita biblioteca d’escultura. 
Les persones que hi vulguin participar poden 
fer una selecció de les peces exposades i crear 
composicions escultòriques, fer-ne una foto-
grafia, i tornar-les a les prestatgeries. Aquestes 
fotografies es penjaran a les xarxes socials amb 
l’etiqueta #transformadordeltemps i serviran per  
retre un petit homenatge a Manel Batlle.
És una activitat oberta a tothom que estigui 
disposat a descobrir noves imatges i possibles 
combinacions artístiques.

Dissabte 8 d’abril, la inauguració

Dissabte dia 8 d’abril, a les 12 h, tindrà lloc la 
inauguració de l’escultura, amb l’actuació de la 
ballarina Nora Baylach que oferirà l’espectacle 
Òxid, amb música de Tiger Menja Zebra. Òxid és 
una reflexió sobre la transformació del temps. 
L’efecte produït en un cos físic o intangible a 
conseqüència d’una pausa inexistent.
La instal·lació de l’escultura de Manel Batlle 
s’emmarca dins del projecte municipal d’art 
públic que preveu fer algunes intervencions 
artístiques cada any a la ciutat.

Batlle va ser 
un escultor 

autodidacte que 
va exposar a 

Catalunya, França 
i Alemanya
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L’Ajuntament de Granollers ha agraït les 
aportacions documentals fetes l’any 2016 
amb un acte institucional. En aquesta 
ocasió, han estat 43 ingressos donacions i 
cessions). En concret: 1.813 fotografies en 
suport paper, 793 digitalitzades, 1 vídeo, 7 
enregistraments audiovisuals digitalitzats, 
1,46 m de documents (manuscrits, mecano-
grafiats i impresos), 284 documents digita-
litzats i 356 cartells i programes, en total. 
Tot plegat, dels anys 1831 a 2016. Aquestes 
donacions i cessions són de: Palmira Antich 
Salamero, Francina Bages Bellet, Joaquim 
Campistrón Téllez, Joaquima Canal Fonta-
nals, Josep Castells Camp, Francesc Cir-
cuns Maragarit, Paco Cruz Corral, Elisenda 
i Jordi Cuquet Pedragosa, Josep de Dios 
Santamaria, Joan Espuña Molas, Salvador 
Estany Bassa, Josep Estapé Guàrdia, Ramon 
Ferrandis Noguera, Conxita Font Girgas, 
Lola Gadea Vila, Francesc Garrell Saló, 
Teresa Garrell Traveria, Nicolau Guanyabens 
Calvet, Josep Mas Fàbregas, Èlia Montagud 
Blas, Josep Moreno Cros, Joan Mundet Be-
llavista, Joan Parera Valls, Enric Pey Camps, 
Marta Pla Pujal, Josep Maria Pou Riera, Fe-
derico Ramos Martínez, Jordi Resina Oller, 
Manuel Reyes Ruiz, Jordi Riera Pujal, Julián 
Rodríguez López, Francisco Sáiz Parreño, 
Montserrat Sol Prades i Francesc Soley 
Güells, així com Associació de Veïns Barri 
de l’Hostal, Coral Polifònica de Granollers, 
El Tot Granollers i Vallès Oriental, Imagina’t 
un Granollers amb + color i Museu Arxiu de 
Vilassar de Dalt.

Obrim portes a la música

Del 3 al 8 d’abril l’Escola Municipal de Música 
i Conservatori Josep Maria Ruera organitza les 
segones jornades de portes obertes, amb ses-
sions informatives, conferències, classes obertes 
i concerts. Una bona oportunitat per conèixer el 
centre de formació, creació i difusió musical.
Les activitats més destacades són:

Dimecres 5 d’abril

17.30 h Sala d’actes de l’escola
Concert Un nou món

18.15 h Sala Tarafa
Concert La màgia de la imaginació

19.15 h Sala Tarafa
Concert EnCORdats pel primer cercle

Dijous 6 d’abril

18.30 h Sala d’actes de l’escola
Sessió informativa: vine a conèixer l’escola

20 h Sala d’actes de l’escola
Concert dels alumnes de l’ESMUC

Divendres 7 d’abril

17.45 h Sala d’actes de l’escola
Concert La Música Callada de Frederic 
Mompou

19 h Sala d’actes de l’escola
Sessió informativa: vine a conèixer el con-
servatori 

Del 3 al 8 d’abril, 
jornades de 

portes obertes 
a l’Escola 
Municipal 

de Música i 
Conservatori 

Josep M Ruera 

Més de 2.000 
fotos, documents 
i audiovisuals, 
incorporats a l’Arxiu
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DISSABTE 1

10 h Plaça de la Porxada
Festa dels escacs
Org.: Xocolates Granollers

18 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició “El món a 
través de Granollers” d'Amador Garrell de 
la mà d'Agnès Sebastià

20 h Sala Francesc Tarafa
Festa del 7è aniversari de l'associació 
Amics de la Ciutat de Granollers

21 h GRA. Equipament juvenil
Concert Magretinya 2017 amb Magret de 
Paco i després ruta de bars
Org.: Magret de Paco

21 h Teatre de Ponent Teatre
Teatre El circo de las palabras de Cia. Teatre 
de Ponent

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre Avui no sopem de Pep Anton Gómez.
Venda d'entrades: www.koobin.com/grano-
llers

21 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º Conversa amb Espai Actiu 
sobre l’espectacle Avui no sopem

21 h Centro Cultural Andaluz de Granollers
Nit flamenca del mes cultural

22 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Jam de swing a càrrec de LindyFrogs

23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80’ amb Josep Resina. Soci 
entrada gratuïta. No soci 10 €, amb consu-
mició

DIUMENGE 2

8.30 h Plaça de la Porxada
35a Excursió Popular de Granollers Ins-
cripcions: dimarts, dimecres i dijous de 19 a 
21 h al telèfon 93 860 01 47. Preu: 5 €

13.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Dinar de migas i a les 16 h festa infantil

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Tovares. Soci entrada gra-
tuïta. No socis 10 € amb una consumició

Llibres i roses ompliran la Porxada i la carretera el cap de setmana de 
Sant Jordi. Aquesta diada, el programa Per l’abril lletres mil ens porta 
diversitat de propostes a l’entorn de la paraula. Una trentena d’activitats, 
aquest any emmarcades en el centenari de la publicació de l’obra L’auca 
del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol. Per aquest motiu, els aparadors 
de Gran Centre mostraran fragments d’aquesta obra, que també es 
representarà al Teatre de Ponent (cia. Quatre per Quatre) i de la qual 
se’n farà una lectura en què tothom podrà participar a la Porxada. Hi 
haurà contes i tallers per al més petits, signatura d’autors, festes de 
Sant Jordi als barris, presentacions de llibres, bookcrossing, recital 
poètic i lectura de poemes, concerts, contes per a adults, sardanes, 
castells i lliurament de premis literaris. Dissabte 22 d’abril, 
la cantautora Ivette Nadal pronunciarà el pregó de Sant Jordi, en el marc 
de la tradicional trobada d’autors locals que dinamitzarà l’escriptora 
Marina Martori. Més info, www.granollers.cat/santjordi

Santiago Rusiñol i “L’auca del senyor 
Esteve”, fil conductor de Sant Jordi 
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19 h Teatre de Ponent Teatre
Teatre El circo de las palabras de Cia. Teatre 
de Ponent
Venda entrades: www.koobin.com/granollers

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de Rosana. Presenta En la memoria 
de la piel
Venda entrades: www.koobin.com/granollers

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original La ritournelle de 
Marc Fitoussi. Sessió en col·laboració de 
l’Alliance Française

DILLUNS 3

15 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: La Figurín, 
d’Assumpta Redondo
Col·l.: CNL del Vallès Oriental

16.30 h Plaça Can Trullàs
Taller portàtil d’escultura efímera
Activitat oberta a tothom
L’activitat es repeteix els dies 4, 5 i 6 d’abril

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre A tots els que heu vingut, de 
March Rosich, amb Francesc Viñas
Més info a la Biblioteca Can Pedrals

DIMARTS 4

12 h Abacus
Taller “Munta i pinta joguines de cartró” A 
partir de 4 anys. Activitat gratuïta

17 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Les tertúlies de l’Arxiu: “Records i vivències 
del Club Natació Granollers”

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “La tradi-
ció de celebrar la Setmana Santa: història, 
simbologia i teologia” amb Pere Poy

19.30 h Fonda Europa
Xerrada “Dones emprenedores” amb Bar-
bara Palacios
Reserves: brillagranollers@gmail.com

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars Virgin Mountain, de Dagur 
Kári. Org.: Associació Cultural de Granollers

DIMECRES 5

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia.”El llarg 
adéu de Raymond Chandler
Més info i inscripcions a la biblioteca

19 h Museu de Granollers
Cinefòrum. Just eat it
Org.: Granollers en Transició

La Porxada serà l’escenari diumenge 8 d’abril d’un seguit d’activitats 
per conscienciar la ciutadania que no s’ha de fer malbé el menjar. L’acte 
central serà un dinar popular gratuït per a 300 persones que es cui-
narà amb productes que s’hauran recuperat de comerços de la ciutat 
i pagesos de la comarca. La única condició per poder gaudir d’aquest 
dinar serà haver participat en alguna de les activitats que es faran el 
mateix diumenge al matí com un taller de cuina amb aliments aprofitats 
i un espectacle infantil relacionat amb el consum de vegetals. La cuinera 
granollerina Ada Parellada elaborarà el menú.

Contes maridats amb vins DO Empordà
“Contes d’embriaguesa i altres històries del vi” és el títol de la proposta 
per a aquest mes del cicle “Viu la primavera als centres cívics!”. Per 
celebrar Sant Jordi, Anna Casals (Tramoia), narrarà històries insòlites 
i divertides, amb maridatge inclòs amb uns vins de Vinyes dels Aspres 
(DO Empordà). Serà el divendres 28 d’abril, de 19 a 20.30 h, al Centre 
Cívic Palou. Més info i inscripcions: www.granollers.cat/centrescivics 

Festa contra el malbaratament dels 
aliments, #agranollersnollencemres
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DIJOUS 6

10 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Xerrada “Dones i diners, una mirada dife-
rent” a càrrec de Silvia Ribas

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. 
L’activitat es repeteix els dijous 20 i 27
Org.: Arxiu Municipal de Granollers
Més info i inscripcins al telèfon 93 842 67 37 
o al correu: arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Centre Cívic Nord
Contes teatralitzats amb Arsènic
Org.: Entre Mares

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks:“Pablo Picasso and the life of 
a visionary”
Inscripció prèvia a la biblioteca
Dinamitza i col·labora: Cambridge School

19 h Museu de Granollers
Conferència “Amador Garrell i la introducció 
del jazz a Granollers”

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Exposició “Naturaleza muerta”, projec-
te processual sobre instal·lacions vives i 
performance

DIVENDRES 7

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de decoració d'ous de Pasqua per a 
guarnir la mona. A partir de 4 anys

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Sóc Dona. Sóc-Sóc Home. Sóc” 
amb Farners Aymerich 

18 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors, club de lectura adreçat a 
joves de 12 a 16 anys
Més info a la biblioteca

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Sing Street de 
John Carney. 
L'activitat es repeteix a les 22 h
Org.: Associació Cultural de Granollers

19.30 h AB Galeria d’Art
Inauguració de l’exposició “Humà”

20.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Classe oberta de zumba

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa “Novembre” amb Roser López Espi-
nosa
Venda d'entrades: www.koobin.com/grano-
llers

21 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º, conversa sobre Novembre 
al finalitzar l'espectacle 

DISSABTE 8

9 h Plaça de la Porxada
Dinar d’aprofitats. Comencem a cuinar!

10 h Centre Cívic Jaume Oller
Caminada popular des del Centre Cívic 
Jaume Oller fins a la plaça de Joan Oliver de 
Can Bassa
Org.: Associació Almaghfira

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller “Joc, cos i creació amb el Col·lectiu 
dels Silencis. Sessions conduïdes per Lisa 
Marrani i Nelson Jara. Sessió del 8 d’abril: 
“Aprendre amb el joc”. Sessió del 9 d’abril: 
“Escoltar el nostre cos”
Inscripcions: elssilencis@gmail.com
Preu de les dues sessions: 60 €

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos) “Contes sobre 
la pell” amb Duna Vilà
Inscripció prèvia a partir de 15 dies abans a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

12 h Plaça de la Porxada
Espectacle infantil Pep Verduretes 

12 h Plaça Can Trullàs
Inauguració de l’escultura Transformador 
del temps amb l’actuació de la ballarina 
Nora Baylach

13 h Plaça de la Porxada
Taller de cuina d'aprofitament

13.30 h Plaça de la Porxada
Dinar d'aprofitats, cuinat per Ada Parellada
Org.: Plataforma Aprofitem els Aliments, 
Fundació El Xiprer, La Magrana Vallesana, 
La Festa dels Aliments Aprofitats i GenT

19.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Dia de la Dansa: Balls de saló

20 h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena, nits musicals amb 
grups de Granollers i comarca cada dissabte 
de lluna plena
Org.: ASGRAM

21 h Teatre de Ponent
Teatre Bruto, el Poder o la Virtud de Meridia-
no 70ymedio y Sala Fènix
Venda d'entrades: www.koobin.com/grano-
llers

23 h Casino de Granollers
Festa de country. Soci entrada gratuïta. No 
soci 7 € amb una consumició

DIUMENGE 9

10 h Plaça de la Corona
Pedalada a la platja. Inscripcions a les 
10 h i sortida a les 10.30 h. Recorregut des 
de Granollers seguint el curs del riu Con-
gost i Besòs fins arribar al mar

13.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Botifarrada i concurs a les 16 h

18 h Casino de Granollers
Ball social amb David Magen. Soci entrada 
gratuïta. No soci 10 € amb una consumició

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert del Cor de Cambra de Granollers 
L’aire, Barroc. L’art espiritual amb Arcattia, 
quintet de corda. Dirigit per Josep Vila Jover

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa “Ballant al cel, com un estel” de 
l’Esbart Dansaire de Granollers
Venda d'entrades: www.koobin.com/grano-
llers

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Taller sobre "Ballant al cel, 
com un estel"

19 h Teatre de Ponent
Teatre Bruto, el Poder o la Virtud de Meridia-
no 70ymedio y Sala Fènix
Venda d'entrades: www.koobin.com/grano-
llers

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Sing Street de 
John Carney
Org.: Associació Cultural de Granollers

19.30 h Sala Francesc Tarafa
Concert d’Aranjuez, interpretat per Jordi 
Masó al piano i Manuel Sanchez a la 
guitarra
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

DILLUNS 10

12 h Abacus
Taller “Fes un ou de pasqua” 
A partir de 5 anys

DIMARTS 11

18 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Inauguració de l’exposició “Viacrucis en 50 
estacions. Camps d’extermini nazis”
Org.: Associació La Garriga Secreta

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la història
Les colònies tèxtils a Catalunya” a càrrec de 
Diego Valverde
Inscripcions a la biblioteca
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21 h Sala Francesc Tarafa
Recital  A Michel a càrrec dels Amics de 
l’Òpera del Vallès Oriental
Org.: Amics de l’Òpera del Vallès Oriental
Col·l.: Ajuntament de Granollers

22 h Nau B1
Concert amb Adrià Puntí La clau de girar el 
taller. 
Venda d’entrades: www.rocaumbert.com/
naub1

23 h Casino de Granollers
Festa de salsa. Soci entrada gratuïta. No 
soci 5 € amb una consumició

DIUMENGE 23

12 h Teatre Auditori de Granollers
Màgia La gran ilusión amb Antonio Díaz, el 
Mago Pop
Venda d’entrades: koobin.com/granollers
L'activitat es repeteix a les 19 h

13.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Dinar de productes d'Andalusia i concurs de 
Ray-backs

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Charlie Music. Soci entrada 
gratuïta. No soci 10 € amb una consumició

19 h Teatre de Ponent
Teatre REMUC de l’Institut Celestí Bellera 
Venda d'entrades a taquilla

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original La passion 
d’Augustine, de Léa Pool

DILLUNS 24

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura, Esmorzar a Tiffany’s, de 
Truman Capote
Dinamitzat per Francesc Viñas

DIMARTS 25

9 h GRA. Equipament juvenil
6a Jornada de Representants Estudiantils 

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Trobada. Ajuda’ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers. Grup de treball de 
l’Arxiu. Més info i inscripcions al telèfon 
93 842 67 37 i per correu electrònic a arxiu@
ajuntament.granollers.cat

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “El món no 
existeix” Amb Mariano Fernández i Fèlix 
Rabal 

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició “Pintura i escul-
tura: Fusió Art” de Gaby Kitaj Zyskindowich i 
Juan Pla Rodríguez

DIUMENGE 16

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Tempo. Soci entrada gra-
tuïta. No soci 10 € amb una consumició

DIMARTS 18

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “El jovent 
a la sardana... Quina gran preocupació” amb 
Xavier Pinyol

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: El paper de 
paret groc, de Charlotte Perkins
Més info i inscripcions a la biblioteca
Col·l.: CNL del Vallès Oriental

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Xerrada entorn a l’exposició “Viacrucis en 
50 estacions. Camps d’exterminis nazis” 
a càrrec de Joan Garriga i Fina Ferrando 
Mautahusen
Org.: Associació La Garriga Secreta
Col·l.: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau

DIMECRES 19

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos) Contes sobre la 
pell, amb Duna Vilà
Inscripció prèvia a partir de 15 dies abans a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada “Vull treballar de monitor/ora. Com 
ho he de fer?” A partir de 18 anys 

DIJOUS 20

16 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Taller “Com millorar les nostres relacions” 
a càrrec de Cristina Pérez

18 h Centre Cívic Can Bassa
Inauguració exposició “Mirades íntimes.” 
Relats literaris fets per les alumnes 
d’escriptura creativa del Celestí Bellera a 
través de les entrevistes i trobades fetes 
amb avis i àvies del barri de Can Bassa
Org.: projecte Radars i IES Celestí Bellera 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la A la vora del llac, 
de Mary Lawson a càrrec de Maite Roldán

19.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Exposició “Naturaleza muerta”, projecte 
processual sobre instal·lacions vives i per-
formance

20.30 h GRA. Equipament juvenil
Jam session La casa del músic 
Org.: ASGRAM

DIVENDRES 21

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada, “Teràpia per deixar de fumar amb 
hipnosi” amb Sonia Gutiérrez Sánchez 

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 7/8

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original La passion 
d’Augustine, de Léa Pool
L'activitat es repeteix a les 22 h
Org.: Associació Cultural de Granollers

20.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Classe oberta de zumba

21 h Teatre Auditori de Granollers
Màgia “La gran ilusión” amb Antonio Díaz, 
el Mago Pop
Venda d'entrades: koobin.com/granollers

21 h Teatre de Ponent
Teatre REMUC de l’Institut Celestí Bellera 
Venda d'entrades a taquilla

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit. Monòlegs amb Edu Muntane Imitólogos

DISSABTE 22

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos) “Petits contes 
i cançonetes”, amb Sònia Martínez
Inscripció prèvia 15 dies abans a www.gra-
nollers.cat/inscripcionsbiblioteques

11 h Centre Cívic Can Gili
Feria de Abril de l’AV Can Gili. 
Org.: AV Can Gili

12 h Teatre Auditori de Granollers
Màgia “La gran ilusión” amb Antonio Díaz, 
el Mago Pop
Venta d’entrades: www.koobin.com/granollers
L'activitat es repeteix a les 18 h i a les 21 h

19.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Trobada de “Coros Rocieros”

21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de country
Org.: Tot Country Granollers

21 h Teatre de Ponent
Teatre REMUC de l’Institut Celestí Bellera
Venta d'entrades a taquilla
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20 h Teatre Auditori de Granollers
Música  El vent de l’orquestra  amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers
Venta d'entrades: www.koobin.com/granollers

DISSABTE 29

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges “La música 
dels àlbums”, amb Glòria Gorchs i RUMB
Inscripció prèvia a partir de 15 dies abans 
de l'activitat

17.30 h Plaça de l’Església, plaça de la Por-
xada i plaça Folch i Torres
Concurs [És] Música. Música al carrer

19 h Sala Francesc Tarafa
Lliurament premis XIV Concurs de Narra-
cions Solidàries
Org.: ONG Mans Unides

19.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Festival Vallès en Feria 

21 h Teatre de Ponent
Teatre “Dont” de la Cia. Casa Real
Venda d'entrades: koobin.com/granollers

23 h Casino de Granollers
Festa de balls de saló. Soci entrada gra-
tuïta. No soci 7 € amb una consumició

DIUMENGE 30

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ “In Tarsi” de la Cia. Eia
Venda d'entrades: koobin.com/granollers

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Duet Dava. Soci entrada 
gratuïta. No soci 10 € amb una consumició

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Taller de l'espectacle 
In Tarsi

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Little Men d’Ira 
Sachs
Org.: Associació Cultural de Granollers

19 h Sala Francesc Tarafa
Trobada de corals amb les corals Renai-
xença de Santa Perpetua de la Moguda i 
Massa Coral de Terrassa 
Org.: Escola Art-9

19 h Teatre de Ponent
Teatre “Dont” de la Cia. Casa Real
Venda d'entrades: www.koobin.com/grano-
llers

19.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Clausura del mes cultural

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars Key Largo, de John 
Huston
Org.: Associació Cultural de Granollers

DIMECRES 26

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos) “Petits contes 
i cançonetes”, amb Sònia Martínez
Inscripció prèvia a partir de 15 dies abans a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

DIJOUS 27

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Conversa en anglès per a nens i 
nenes de 8 a 12 anys
Inscripció a partir de 15 dies abans a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques 
Dinamitza i col·labora: Cambridge School

18 h Carrer Santa Esperança, 7
Reflexions meditades amb Xavier Guix 

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre Morir dues vegades 
d'Antoni Tugores

19.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Exposició “Naturaleza muerta”, projec-
te processual sobre instal·lacions vivies i 
performance

20 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “Educa amb consciència” amb 
Laura Duran i Helena Comas
Org.: Gran Centre Granollers

DIVENDRES 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 9/11 (primer grup)

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time, “Cowboys and Indians” (hora 
menuda en anglès)
Inscripció a partir de 15 dies abans a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
Dinamitza i col·labora: Kids and Us 

18 h GRA. Equipament juvenil
Karaoke: Let’s sing together!
Org.: col·lectiu jove Let's Sing Together

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 9/11 (segon grup)

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica Concert familiar El vent de 
l'orquestra

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Little Men d’Ira 
Sachs
L'activitat es repeteix a les 22 h
Org.: Associació Cultural de Granollers

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Antics escenaris de teatre” 
Fotografies de l’Arxiu Municipal 
Fins al 19 de maig

MUSEU DE GRANOLLERS
“El món a través de Granollers” 
d’Amador Garrell i Soto 
Fins al 30 d’abril

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 9 de juliol

ESPAI GRALLA
“Fusió Art” Pintura i escultura de Gaby 
Kitaj Zyskindowich i Juan Pla
De l’11 d’abril al 6 de maig

AB GALERIA D’ART
“Humà” de Josep Bofill
Del 7 d’abril al 26 de maig

GALERIA EL SOL
“Homenatge a Manel Clot”
Durant el mes d’abril

VESTÍBUL TEATRE AUDITORI
“15 anys, 15 moments. Teatre Auditori 
de Granollers”
Fins al 7 d’abril

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“ Un racó per estar”. Fotografies de 
Consol Areñas Rusiñol
Fins al 21 d’abril 
Exposicions documentals del Dia 
Intern. del Llibre Infantil i Juvenil. 
També a la Biblioteca Roca Umbert
Fins al 8 d’abril

CAN JONCH. CENTRE DE CULTURA PER 
LA PAU
“Viacrucis en 50 estacions. Camps 
d’extermini nazis”. Il·lustracions del 
llibre de Bernard Aldebet
De l’11 d’abril al 4 de maig

CENTRE CÍVIC CAN BASSA
“Mirades íntimes”. Relats literaris dels 
alumnes del Celestí Bellera
Del 20 al 28 d’abril



Rosa, portes uns quants anys vivint Sant Jordi 
amb intensitat, des de La Gralla. 
Hi he treballat quasi 32 anys. Hi anava a ajudar 
abans i tot, quan per Sant Jordi només hi havia 
una gran parada a la Porxada i molts hi anavèm 
a donar un cop de mà. Recordo un any abans del 
91 que a la botiga del carrer Museu no es podia 
entrar ni ens podíem moure! A partir d’aquí co-
mença l’explosió de la festa, es posen més para-
des a la Porxada i s’allarga més dies per repartir 
l’aglomeració de gent.

La parada de publicacions i la trobada d’autors 
locals a la Porxada són una iniciativa del tot 
consolidada. 
Rosa. Sí, la parada hi és des de fa uns 40 anys i és 
espectacular com li agrada a la gent. A La Gralla 
li ha permès tenir un apartat permanent d’autors 
d’aquí. Sobretot ha anat a més la ficció, perquè el 
Consell Comarcal i l’ Ajuntament han deixat de 
publicar. De la trobada d’autors fa més de 15 anys. 
Està molt bé que una persona que escriu un llibre 
amb tot el carinyo, per Sant Jordi el pugui mostrar 
i els amics li puguin comprar. 

Esteve, durant molts anys has dinamitzat 
aquesta trobada d’escriptors del territori. 
Vaig arribar a ser una mena de “Callau” [Pep 
Callau, l’speaker de la Festa Major] de Sant Jordi. 

 
Abril és mes de lletres. Entre moltes 
altres activitats, el dissabte 22 d’abril, 
en el marc de la Fira del Llibre, se 
celebrarà a la Porxada una nova edició 
de la trobada d’autors de Granollers 
i la comarca. En parlem amb dues 
persones que la coneixen bé: la 
Rosa Viñallonga (Granollers, 1952), 
llibretera, ara jubilada,  de La Gralla 
-una llibreria que té un espai dedicat 
als autors locals-, i l’Esteve Plantada 
(Granollers, 1979), poeta i periodista, 
cap de cultura de NacióDigital, que 
enguany hi presenta el seu darrer 
llibre: Big Bang Llàtzer (Premi de 
Poesia Mediterrània Pare Colom). 

D’entrada em costa, però llavors m’agrada fer-ho! 
Tothom vol venir a parlar de la seva obra, a ve-
gades els has de frenar. És el seu instant de glòria 
com a creadors literaris. No té incidència en la 
carrera professional, però sí que tens el reconeixe-
ment de la comunitat, de la teva petita tribu. Te’n 
fa sentir part. 

Rosa, aquest Sant Jordi, ja jubilada, el viuràs 
com a espectadora?
Vaig dir-me que no treballaria, però vaig anar a La 
Gralla i em vaig oferir a col·laborar. A mesura que 
s’acosta el dia, penso “quina feinada!” Aquells dies 
no en sobra cap, de mà. El pitjor és un parell de 
setmanes abans. 

Esteve, aquest any el teu darrer llibre, Big Bang 
Llàtzer, serà a la parada de publicacions locals. 
I per Sant Jordi signaràs a Barcelona. 
La diferència és abismal, més encara en el meu 
àmbit, la poesia. A Barcelona qui et demana la 
signatura ve expressament perquè realment la vol. 
Aquí et trobes la tieta, qui sigui, i acabes firmant 
perquè et coneixen. 
Rosa. Aquí no es tracta de fer que els autors locals 
signin llibres. Es va provar i no va funcionar. I 
es va arribar a la conclusió que la funció és que 
es trobin, xerrin, comparteixin i formin part 
d’aquesta activitat per un dia. 

Rosa Viñallonga i Esteve Plantada
llibretera jubilada, i poeta i periodista, respectivament

CONVERSA SOBRE SANT JORDI AMB 
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“La funció 
de la trobada 

d’autors locals 
és que xerrin 

i comparteixin 
l’activitat per un 

dia” 
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“Em preocupa 
com ho fem, la 

societat i 
l’administració, 

per fomentar que 
la gent que no 

llegeix ho faci” 
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“Llegir és extraordinari, 
però qui no ho vulgui fer... ell s’ho perd!”

La Gralla celebra enguany 50 anys d’història 
“persistint”, quin és el secret?
Rosa. Ara no n’hi ha de secret, és més complicat. 
Durant una època el secret ha estat ser cooperati-
va, treballar molt i ser molt moderats econòmica-
ment parlant. 
Esteve: I la proximitat amb el lector i la ciutat: és 
la idiosincràsia de la llibreria. 
Rosa: Abans d’estar a La Gralla ja hi anava a passar 
el rato! Els dilluns al matí anava al carrer Museu, 
esmorzava amb la Pilar [Batlles] i parlàvem de 
llibres, per això després em van dir d’anar-hi a tre-
ballar. Tothom diu “que maco una llibreria”, i sí, 
però hi ha estones de tot. M’ho he passat molt bé. 

Com veieu el nivell lector i el futur del llibre? 
Esteve. Les notícies, els missatges... els llegeixo en 
pantalla, però els llibres els llegeixo en paper, mai 
de la vida en un mòbil. El llibre no s’acabarà, té 
una potència brutal!
Rosa. Hi ha gent que abans comprava més llibres i 
que ara en compren menys perquè tenen dispo-
sitius mòbils, però no és la gran majoria. La meva 
opinió és que la generació que ara té 18 anys no 
llegeix; no són tots, però sí una gran part. Em 
preocupa com ho fem, la societat, l’administració, 
per fomentar que la gent que no llegeix ho faci. 
No s’ha acabat de trobar la manera. I ara amb la 
tecnologia, encara és més difícil. Les llibreries 
canviaran, però el llibre no desapareixerà, ni molt 
menys. 

Les biblioteques juguen un paper clau en el 
foment del llibre i la lectura. Mirem per exem-
ple el boom dels clubs de lectura: a Granollers 
n’hi ha onze. 
Rosa. Penso que les biblioteques de Granollers fa 
molts anys que tenen clubs de lectura, abans que 
molts altres llocs. 
Esteve. És l’èxit i el camí, en fan les bibliote-
ques, les llibreries, els mitjans de comunicació, 
la Institució de les Lletres Catalanes... Llegir és un 
acte de solitud i quan trobes la complicitat d’algú 
és fantàstic. Poder comentar el llibre és fascinant, 
descobreixes, comparteixes i aprens coses. Potser 
sí que en l’adolescència alguns ho deixen, però 
després ho recuperen. Llegir és extraodinari, però 
qui no ho vulgui fer... ell s’ho perd! 

Quins llibres ens recomaneu aquest Sant Jordi? 
Esteve. La memòria de l’arbre, de Tina Vallès, pre-
mi Anagrama de novel·la: avui mateix l’he acabat i 
m’he fet un fart de plorar. M’ha encantat. I també 
Farishta, el darrer de Marc Pastor. 
Rosa. Ara he llegit Diaris del Sàhara, de San Mao. 
És molt de la meva època, m’ha agradat molt. I 
també vull recomanar Brúixola, de Mathias Énard, 
premi Goncourt. 

Com expliqueu la festa de Sant Jordi als amics 
de fora? 
Rosa. Personalment, penso que la festa és una 
mica massa de bogeria; com a llibretera, arriba 
un moment, a la tarda, que, sobretot a la secció 
infantil, el llibre acaba maltractat. I és que et tro-
bes amb gent que et demana “un llibre per a algú 
que no li agrada llegir?” Com pot ser? És un tòpic, 
però és veritat. Comprar el llibre s’ha convertit en 
una urgència. 
Esteve. Sant Jordi és el nostre dia dels enamorats, 
no fem sant Valentí. Els catalans som una mica 
guillats i ens regalem llibres i roses. A l’amic li 
explicaria la llegenda i li diria que fem la diada del 
llibre el dia que va morir Shakespeare, Cervantes 
i Pla. 
Rosa. És una festa i ja està bé que no sigui festiu. 
Hi ha un ambient...!  

A l’esquerra, Rosa Viñallonga i 
Esteve Plantada a la Porxada, 
que per Sant Jordi tornarà a 
omplir-se de llibres i roses. 
A la dreta, tots dos a l’espai 
que La Gralla té reservat als 
autors locals de Granollers i 
la comarca.
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Els grups municipals opinen

Trobada 
d’Unitat Popular 

Dissabte 22 d’abril
Roca Umbert (CTUG)
9.30 h Obertura de portes 

10.30 h Taules de debat (*) (**)
UNA CIUTAT PER A TOTHOM?
• Carme Riu Pascual 
Presidenta de l’Associació Dones No Estàn-
dards 
• Eugeni Rodríguez Giménez 
President de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia
• Fatiha El Mouali
Tècnica d’acollida i Economista. Unitat con-
tra el feixisme
• Modera: VO Feminista

ES POT VIURE SENSE AIRE? 
• María García González 
Portaveu de la Plataforma per la Qualitat de 
l’Aire 
• Nel·la Saborit Esteve 
Experta en infraestructures, Societat 
d’Ordenació del Territori 
• Yayo Herrero López 
Presidenta FUHEM. Excoordinadora Ecolo-
gistes en Acció
• Modera: No ens vendreu la moto

RECUPERANT ELS SERVEIS PÚBLICS?
• Jordi Colomer Missé 
Expert en municipalitzacions, assessor a 
l’Ajuntament de Sabadell
• Lourdes Berdie Rabanaque 
Xarxa per a la sobirania energètica
• Marga Olalla Marfil 
Portaveu Municipalitzem, Plataforma per 
l’ocupació pública
• Modera: Xarxa Drets Socials VO

13.30 h ACTE DE CLOENDA
• Anna Gabriel Sabaté 
CUP-Crida Constituent, diputada al Parla-
ment
• Maria Oliver Reche 
Crida per Granollers-CUP, regidora a 
l’Ajuntament

14 h DINAR POPULAR (*)

16.30 h ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
DE LA CRIDA PER GRANOLLERS-CUP

** si vens amb infants hi haurà servei de 
ludoteca
* si no vols quedar-te sense espai inscriu-te a:
http://www.cridapergranollers.cat/tup

La Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabili-
tación, regeneración y renovación urbana, 
marca como plazo máximo el 4 de diciem-
bre de 2017 para garantizar que todo espacio 
y edificio público sea accesible.
El 4/12/2017 según la legislación es la fecha 
límite para que este ayuntamiento elimine 
las barreras arquitectónicas y de cumpli-
miento de las condiciones de accesibilidad 
universal en los espacios y edificios públicos 
de la ciudad.
No vemos mucho movimiento ni actuacio-
nes al respecto de eliminación de barreras 
arquitectónicas en espacios públicos y eso nos 
preocupa.
Les recordamos que le quedan 9 meses para 
hacer accesibles: 

ENTRADAS EDIFICIOS MUNICIPALES
Todavía tenemos edificios municipales en los 
que es muy complicado entrar para las perso-
nas con movilidad reducida.
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Todavía tenemos muchos pabellones en los 
que las personas con movilidad reducida 
tienen que quedarse en la pista porque no 
pueden subir a unas gradas con sus hijos o 
familia.
WC ACCESIBLES 
Todavía existen edificios municipales que no 
disponen de WC de minusvalía.
PLAZAS Y PARQUES 
Tienen plazas y parques que no cumplen la 
normativa, muchos de ellos tienen materiales 
como grava que están prohibidas, cuando 
debería ser arena compactada o caucho.
PLAZAS APARCAMIENTO MINUSVALÍA
Tienen plazas de aparcamiento de minusvalía 
con bancos y árboles delante mismo de la 
plazas de aparcamiento que imposibilita abrir 
la puerta del coche y hacer la transferencia de 
las personas que van en silla de ruedas. 

Desde hoy mismo, empecemos a trabajar en 
facilitar la libre movilidad de todas las per-
sonas mediante unas condiciones básicas de 
accesibilidad.
El objetivo no es otro que el entorno físico de 
la ciudad de Granollers deje de ser un obstá-
culo para la persona con discapacidad y pase 
a convertirse en facilitador de las actividades 
cotidianas.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

José María Moya
Grup Municipal Popular
a/e: comunicacioppgranollers@gmail.com 
WhatsApp: 619186115
Twitter: @ppgranollers
Facebook: Populars Granollers 

Cuestión de prioridades

 Ya se puede descargar una app para móvil 
llamada “CatalApp” con la que los ciuda-
danos pueden valorar el nivel de atención 
oral y escrita en catalán que reciben de 
establecimientos como comercios, bares o 
restaurantes. 
El usuario podrá utilizar una serie de 
emoticones para valorar de peor a mejor 
el uso de la lengua catalana por parte de 
las personas que estén de cara al público. 
Desconocemos si en futuras actualizaciones 
tendrá también la opción de denunciar al 
establecimiento para que se le interponga 
una multa. 
A nosotros esto nos parece un instrumento 
más por parte de la Generalitat para impo-
ner, discriminar y señalar públicamente a 
establecimientos y personas, para separar 
y dividir a los catalanes. Nos gustaría saber 
qué piensa Rufián o la Asociación Súmate 
de esta política de persecución lingüística 
que lleva bastante años desarrollándose en 
Cataluña. 
La app pertenece a la Plataforma per la 
Llengua y sentimos una gran indignación 
al comprobar que esta entidad se lleva la 
nada despreciable suma de 1.860.000€(¿ 
+4% ?) de subvención del dinero de todos 
los catalanes. 
Nosotros creemos que a los políticos y re-
presentantes de la ciudadanía no nos pagan 
el sueldo para perder el tiempo, oportuni-
dades y recursos de todos los catalanes para 
enfrentarlos entre sí sino para solucionar 
sus problemas reales.  
En Cs tenemos unas prioridades claras. 
Algunos prefieren controlar los medios pú-
blicos de comunicación o colocarnos este-
ladas en las entradas de nuestras ciudades, 
nosotros demostramos con hechos que 
tenemos una alternativa de futuro que no 
deja fuera a nadie. Tampoco por cuestión 
de la lengua: nuestro modelo de enseñanza 
trilingüe busca que catalán, castellano e 
inglés tengan el mismo trato como len-
guas vehiculares. Queremos un proyecto 
educativo que favorezca la igualdad de 
oportunidades y la competitividad de 
nuestros alumnos, algo muy alejado del 
uso discriminatorio que pretenden hacer 
de la lengua para dividir y señalar a los 
catalanes.

Grupo Municipal Cs Granollers
Mail: granollers@ciudadanos-cs.org 
Facebook: @CiutadansGranollers 
Twitter: @CsGranollers

Que pasa el 4 
de diciembre de 2017?

Crida-CUPPP Cs
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Una definició que no és una simple propos-
ta, sinó que constitueix l’estratègia global 
de la ciutat, perquè l’educació és l’aspecte 
vertebrador que dona resposta als reptes 
que avui se’ns plantegen i comporta un 
valor afegit, ja que en el dret a l’educació 
se sintetitza la llibertat individual i 
col·lectiva de les persones.
L’educació transforma la vida de la ciutat. 
L’educació permet que cada ciutadà sigui 
capaç d’expressar, afirmar i desenvolupar 
el seu propi potencial a través de la seva 
singularitat, la seva creativitat i la seva res-
ponsabilitat.
Per això cal que promoguem condicions de 
plena igualtat i oportunitats per a tothom, 
per tal que Granollers transfereixi conei-
xements, aprenentatges i utilitats; i també 
emocions i valors. Volem una ciutat inclusi-
va, participativa i creativa.
És una aposta per l’enfortiment del 
capital humà, el capital social i el capital 
intel·lectual i creatiu. De manera que Gra-
nollers hauria d’esdevenir un espai inclusiu 
de convivència, diàleg i relació, afavorint 
que aflorin la innovació i la creativitat.
Si hi ha ciutats intel·ligents no és perquè 
hi hagi infraestructures intel·ligents, sinó 
perquè hi ha ciutadans intel·ligents.
Cal tenir en compte que la ciutat és comu-
nitat, i Granollers ha d’afavorir la creació de 
vincles, formes de pertinença i solidaritat, 
una solidaritat que no pot ser paternalista, 
sinó de justícia i de l’acció de ciutadans 
lliures.
L’educació com a base del projecte transfor-
mador de la ciutat que permet corregir les 
desigualtats i aconseguir un Granollers més 
just i cohesionat, on les persones puguin 
desenvolupar al màxim les seves capacitats.
Per tal d’assolir aquest objectiu cal garantir 
la màxima qualitat educativa, assegurar 
l’equitat amb més recursos per compensar 
les desigualtats socioeconòmiques, culturals 
i familiars. Cal també la implicació i el 
compromís de tota la ciutat. 
Talent i equitat, èxit educatiu i cohesió so-
cial i aprenentatge i servei són cares d’una 
mateixa moneda. 
A Granollers hi ha molts agents educa-
dors i tots són imprescindibles. Neces-
sitem enfortir encara més la consciència 
de ser agents educatius, establir i estrènyer 
aliances per aprendre a treballar conjunta-
ment. Junts sabem i podem més.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

L’actual crisi econòmica, que té el seu 
inici al voltant de l’any 2008, ha su-
posat importants canvis en el mercat 
immobiliari. Al llarg d’aquests més de 8 
anys, l’esclat de l’anomenada “bombolla 
immobiliària”, que havia fomentat que 
un important sector econòmic creixés a 
l’entorn de l’especulació,  ha provocat 
una baixada important dels preus dels 
béns immobles. Dels terrenys, els pisos 
i les cases. 
L’actual Llei d’Hisendes Locals, establia 
l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys urbans, conegut popularment 
com a  “plusvàlua”, que pretenia gravar 
l’increment del valor d’un immoble en 
el moment de les diferents transmissions 
(venda, herència o donació). Era un im-
post que es va considerar en un moment 
d’increment constant dels preus dels im-
mobles,  i especialment del valor del sòl. 
Però l’evolució del mercat els darrers 
anys ha estat a la inversa, i malgrat aquest 
fet, el sistema de càlcul de la quota a 
pagar, que té en compte elements com 
el temps del qual s’ha estat propietari 
de l’immoble fa que en el moment de 
la transmissió d’immobles que han vist 
reduit el seu valor amb el temps, s’hagin 
de pagar quotes d’una certa importància. 
Han baixat els valors dels pisos, però 
toca seguir pagant? No sembla just. 
Per tots aquests motius, el grup mu-
nicipal del PDeCAT-Demòcrates vam 
presentar una moció que demanava  una 
reforma de la llei d’hisendes locals 
que modifiqui el mètode de càlcul de 
l’impost, de manera que sigui només 
aplicable quan s’hagi incrementat el 
valor de l’immoble, i no en els casos en 
que hagi perdut valor. 
I això, acompanyat d’un debat públic al 
voltant del finançament dels ajuntaments. 
Com a primers prestadors de serveis de 
cara a la ciutadania,  els Ajuntaments han 
d’estar ben finançats, però, això sí, amb 
impostos que siguin justos pel contri-
buent. Tots estem d’acord en contribuir 
per mantenir el nostre estat del benestar. 
Pagar sí, però quan és just. 

Àlex Sastre
Portaveu del PDeCAT-Demòcrates 

De la mateixa manera que un metge ha de 
realitzar determinades proves diagnòstiques 
abans de tractar una malaltia, per dissenyar i 
impulsar polítiques socials també és neces-
sari fer una diagnosi prèvia de la situació. 
Una diagnosi que ha de ser consensuada amb 
tots els agents implicats en l’atenció de les 
persones més vulnerables. Si no ho fem així, 
ens podem trobar fàcilment amb que les me-
sures preses no són suficientment efectives 
(només cal veure les dades d’execució de 
determinades ajudes com les de l’IBI) o no 
són les que més es necessiten. 
Per aquest motiu, fa un any vam reclamar a 
l’equip socialista l’elaboració d’un Pla Estra-
tègic d’Acció Social per dotar-nos d’eines 
de planificació a mig i llarg termini que ens 
permetin abordar i combatre les causes de les 
desigualtats que condemnen moltes perso-
nes a l’exclusió social. Finalment, i després 
d’insistir-hi, vam aconseguir el compromís 
del PSC a tirar-ho endavant durant el 2017. 
Fa quatre mesos d’això, i no n’hem tornat a 
sentir a parlar.
Però ara, de nou, tornarem a posar en 
marxa l’aprovació d’un Pla de xoc i un Pla 
d’habitatge sense que aquests s’aixopluguin 
sota el paraigües d’un pla més global que 
defineixi estratègies i accions amb l’objectiu, 
no només de pal·liar les situacions més ur-
gents, sinó també la d’incidir sobre les cau-
ses estructurals de la desigualtat. Perquè no 
ens enganyem, la pobresa s’ha instaurat a la 
nostra societat i la situació d’excepcionalitat 
que va originar el Pla de xoc s’ha tornat 
ordinària.
Justament per això creiem que cal anar 
més enllà del Pla de xoc puntual o del Pla 
d’habitatge concret. Ens cal pensar més a 
llarg termini i partir d’una diagnosi que, 
des d’un enfocament més global i inte-
gral, desenvolupi propostes que permetin la 
recuperació social de tots aquells col·lectius 
que mica en mica van quedant més apartats. 
No pot ser que la recuperació econòmica es 
tradueixi únicament en obres, en reformar 
places i carrers que no tenen més de 20 o 
30 anys. Cal transformar la ciutat i, sobretot, 
assegurar que les persones hi puguin viure 
molt millor, i això demana una visió més 
estratègica, àmplia i innovadora per fer les 
coses d’una manera diferent en un context 
també diferent.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’ERC-AG
pep@pepmur.cat 
@ERCGranollers

Granollers, 
ciutat educadoraPagar quan és just Recuperació social

PSCCiU ERC-AG 
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DISSABTE 1 D’ABRIL
Dia Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil
Exposicions a les biblioteques 
de Granollers 
Fins al 8 d’abril

DILLUNS 3 D’ABRIL
Document del mes. 
Sant Jordi 1977
Film de Joan Corbera Santanach
Fons Joan Corbera de l'AMGr
Tot el mes d’abril a:
www.granollers.cat/arxiu 

DIJOUS 6 D’ABRIL
Presentació de llibre
Un imperi per dos pits, 
d’Assumpta Redondo 
i Editorial Alpina
19.30 h – Llibreria La Gralla

DISSABTE 8 D’ABRIL
Paraules sobre vidre
L’ auca del senyor Esteve
Textos de Santiago Rusiñol 
a les botigues de Gran Centre
Del 8 al 30 d’abril
ORGANITZACIÓ: GRAN CENTRE, SERVEI DE CATALÀ 
DE GRANOLLERS I AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

DIMARTS 18 D’ABRIL
L’hora del conte
Tomba la tinta i salta el conte, 
els llibres de Pruden Panadès amb 
Assumpta Mercader, rondallaire  

17.30 h –  Biblioteca Roca Umbert
+3 anys. Aforament limitat

Presentació de llibre
Toilet Planet. Un viatge als vàters 
del món, de Siqui Sánchez
19.30 h –  Llibreria La Gralla

DIMECRES 19 D’ABRIL
L’hora del conte
Contes que bateguen, amb 
La Senyoreta Perleta
17.30 h –  Biblioteca Can Pedrals
+3 anys. Aforament limitat

DIJOUS 20 D’ABRIL
Conte (+3 anys)
Més enllà dels miralls
17.30 h –  Teatre Auditori de 
Granollers

DIVENDRES 21 D’ABRIL
Vine a fer el teu drac!
Taller familiar (+4 anys)
De 17.30 a 19.30 h
La Troca. Roca Umbert
Entrada lliure

Bookcrossing
De 17 h a 19 h
Pl. de l'Església 
ORGANITZA: GRA. EQUIPAMENT JUVENIL

Signatura d’autors
18.30 h – Llibreria La Gralla

DISSABTE 22 
I  DIUMENGE 23 D’ABRIL
Fira del llibre i venda de roses
Inici: 22 d’abril, a les 10 h
Pl. Porxada i c. d’Anselm Clavé

Roses per la vida 
Parades de roses i de llibres reciclats
Matí i tarda – C. d’Anselm 
Clavé i Pl. de la Corona
ORGANITZACIÓ: ONCOVALLÈS

DISSABTE 22 D’ABRIL
Sant Jordi amb l'AV Lledoner 
9 h – Pl. de Jaume I el 
Conqueridor (pl. Lledoner)

Trobada d’autors comarcals
D’ 11 a 13 h –  Pl. Porxada
Dinamitza: Marina Martori
COL·LABORA: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

JOSEP MARIA RUERA

Pregó de Sant Jordi 
a càrrec d’Ivette Nadal, 
cantautora i poeta
13 h –  Pl. Porxada 

Sant Jordi amb l'AV Tres Torres
18 h –  Centre Cívic Jaume Oller

Sardanes amb la cobla Ciutat 
de Granollers
18.30 h –  Pl. Porxada

La llegenda del drac Dragui
Presentació de conte
18.30 h –  Casino de Granollers 
Club de Ritme

Adrià Puntí. La clau de girar 
el taller + Rauten Band
22 h –  Sala de concerts Nau B1
Entrades a: rocaumbert.com/naub1 
Preu: 14 € (10 € anticipada) 

DIUMENGE 23 D’ABRIL
Sant Jordi amb l'AV de l'Hostal 
Tot el dia –  Centre Cívic Nord 
ORGANITZA: AV DE L'HOSTAL - COMISSIÓ P.A.

Taller infantil i juvenil de 
castells amb els Xics
10.30 h –  Pl. de la Corona
ORGANITZACIÓ: XICS DE GRANOLLERS

Una carretada de contes, amb 
La Guilla Teatre (+3anys)
11 h - Pl. de la Porxada
(SI PLOU, CASA DE CULTURA SANT FRANCESC)

Actuació castellera dels Xics 
de Granollers
12 h - Pl. de la Corona
ORGANITZACIÓ: XICS DE GRANOLLERS

XIX Lectura de poemes 
d’arreu del món
17 h – C. Corró, placeta Sala Tarafa
ORGANITZACIÓ: ATENEU DE GRANOLLERS

Llegim l’auca a la plaça
Vine a llegir L’auca del senyor 
Esteve!
De 18 a 19.30 h – Pl. Porxada
Entre els llegidors se sortejaran 
dues entrades per anar a veure 
L’auca del senyor Esteve al Teatre 
de Ponent.
ORGANITZACIÓ: GRAN CENTRE, SERVEI DE CATALÀ 

DE GRANOLLERS I AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

DILLUNS 24 D’ABRIL
Lliurament de premis del 
X Concurs de Punts de Llibre
17 h – Sala de Plens de l’Ajuntament

DIMARTS 25 D’ABRIL
Xerrada
Mercè Rodoreda: entre l’amor 
i la vida, amb Maria Bonafont,  
poetessa i escriptora 
18.30 h – Museu de Granollers
ORGANITZACIÓ: AGEVO

Club del llibre
Trobada dels clubs de lectura 
de la comarca amb l’escriptora 
Dolores Redondo
19 h – Teatre Auditori de 
Granollers. Aforament limitat

DIJOUS 27 D’ABRIL
Escampant els versos amb...
Santi Montagud, poeta i lector
i Joan Gener, activista cultural
19 h – Biblioteca Roca Umbert

Presentació llibre
Morir dues vegades, d’Antonio 
Tugores
19.30 h  –  Llibreria La Gralla

DIVENDRES 28 D’ABRIL
Contes d’embriaguesa i altres 
històries del vi 
Contes per a adults amb 
maridatge de vi
19 h  – Centre Cívic Palou
Places limitades
Inscripcions a partir del 3 
d’abril a www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions

DISSABTE 29 D’ABRIL
XIV Concurs de narracions 
solidàries. Lliurament de premis
19 h – Sala Tarafa
ORGANITZACIÓ: MANS UNIDES - DELEGACIÓ 

DEL VALLÈS ORIENTAL

www.granollers.cat/santjordi

#perlabrillletresmil
#paraulessobrevidre
#jollegeixoa

PER 
L’ABRIL 
LLETRES 
MIL
SANT 
JORDI

GRANOLLERS
2017

LLIBRERIES 
I FLORISTERIES 
DE GRANOLLERS




