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ACTUALITAT
L’Ajuntament promou una campanya de 

domiciliació bancària de tributs

Aprovat el setè Pla de xoc contra la crisi

De l’ou a la sardina. De la rauxa al seny. 
Carnaval Granollers, del 8 al 14 de febrer

REPORTATGE
Ens proposes un projecte 

per millorar la ciutat?

ENTREVISTA
Agustí Vidal, 

perfumista i director de la 
coral Polifònica
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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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> Llicenciat en ciències 
químiques, treballa com a 
perfumista des de 1979

> Des de fa 33 anys, dirigeix la 
Coral Polifònica de Granollers

> Pensa que l’olfacte i l’oïda 
tenen molt en comú i són, 
potser, els sentits més 
emocionals i primitius

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 

Escultura El Patufet d’Efraïm Rodríguez a la plaça de Josep Maria 
Folch i Torres. Fotografia: Pep Botey
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Agustí Vidal

10 i 11 de febrer de 2018

Roca Umbert Fàbrica de les Arts -  Nau Dents de Serra

GRANOLLERS (Barcelona)

Dissabte 10 a les 19:30 h
Diumenge 11 a les 17:30 h

10:00 h a 14:00 h
 i de 16:00 h a 20:00 h

DESFILADES NUPCIALS

11a
edició

Roca Umbert Fàbrica de les Arts - Aplegador de la Troca

www.bodamarket.cat
https://www.facebook.com/Bodamarket
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El 17 de febrer de 1910 Dionís Puig i Soler 
va ser nomenat Fill Adoptiu de Granollers. 
Nascut a Puigcerdà el 1854 va ser un perso-
natge força desconegut, considerat el primer 
meteoròleg professional de Catalunya. De 
formació autodidàctica, va publicar a La Veu 
de Catalunya i La Publicidad els resultats d’un 
mètode descobert per ell de previsió atmos-
fèrica, que va exposar al volum Dinámica 
atmosférica y barografía de Europa (1913). Se 
li va concedir la Creu de Cavaller de l’Orde 
Civil d’Alfons XII gràcies a una iniciativa de 
diverses personalitats granollerines –Miquel 
Blanxart, Josep Coma, Esteve Garrell, Jaume 
Maspons i Camarasa, Francesc Torras–, entre d’altres. 
Puig va morir als 66 anys a la casa on vivia, a la plaça de la Coro-
na. Avui Dionís Puig dona nom a un carrer del polígon del Ramas-
sar de Granollers.

RETRAT DE DIONÍS PUIG PINTAT PER 
RAMON CASAS, EXPOSAT AL MUSEU 

NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de febrer
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de febrer
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de febrer
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de febrer
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans i 
col·leccionistes)
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de febrer 
De 9 a 14 h. Parc Firal

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES 
NATURALS 
Dissabte 3 i 17 de febrer
Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA DEL DISC
Divendres 9 i dissabte 10 de febrer
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 9 i 23 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE L’OLI I DEL PA 
Dissabte 10 de febrer 
De 10 h a 20 h. Pl. de Maluquer i Salvador

BODAMARKET. 11a FIRA DE LES BODES
Dissabte 10 i diumenge 11 de febrer
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Desfilades nupcials: dissabte, 19.30 h i diumenge, 
17.30 h 
Roca Umbert. Nau Dents de Serra

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 11 de febrer
Matí, c. Rafael de Casanova, pg. del parc de Ponent

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 17 de febrer
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 17 de febrer
De 10.30 a 21 h. Pl. de la Porxada

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 24 de febrer
Tot el dia. Pl. de Maluquer i Salvador

108

Pels vols de la Candelera, la Mitja Marató Granollers-les Franque-
ses-la Garriga apareix com la cita esportiva ineludible del mes de 
febrer. Aquesta any, se celebra la 32a. edició diumenge 4 de febrer, 
amb més de 10.000 corredors i corredores que participen en les 
diverses curses. La sortida es fa des del carrer Esteve Terrades i 
amb els horaris següents: Cursa de 10 km, a les 9.30 h; el quart, a 
les 10 h; i la Mitja, a partir de les 10.25 h, cada 5 m, en funció de la 
marca personal. Dissabte dia 3, com sempre, la mini dels més petits 
i la cursa de gegants emplenaran el centre de Granollers.
Aquest any l’Associació Esportiva la Mitja trasllada el centre 
d’operacions al Palau d’Esports on s’hauran de recollir els dorsals i 
els xips, divendres 2 i dissabte 3. 
Amb la voluntat que Granollers acompanyi la Mitja, aquest any hi 
haurà una novetat: 10 artistes personalitzaran el símbol de la Mitja, 
un element escultòric de 2 m d’altura, amb una intervenció que es 
farà a Roca Umbert fins al 31 de gener. 

Granollers amb la Mitja
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REPORTATGE

Ens proposes un projecte per millorar la ciutat?

L’Ajuntament ha iniciat un procés 
innovador vinculat al pressupost 
municipal. Es tracta que la 
ciutadania proposi i decideixi 
inversions per valor d’un milió 
d’euros dels pressupostos 
municipals de 2018 i de 2019 
(500.000 € cada any). 
Les propostes es poden 
presentar fins al 18 de 
febrer a www.granollers.cat/
pressupostosparticipatius. Per tal 
de clarificar el procés, en aquesta 
mateixa web es pot consultar una 
guia breu en què es detallen com 
han de ser les propostes per ser 
considerades vàlides, com i on 
s’han de presentar i les diferents 
fases que han de culminar en 
la votació d’unes determinades 
actuacions que es portaran a 
terme.

beneficia, la descripció de l’actuació a realitzar, 
el pressupost estimat (no obligatori), la ubicació 
(no obligatori), la categoria (mobilitat i segure-
tat vial, equipaments municipals, espais verds i 
paisatge urbà, espais d’oci i lleure, infraestruc-
tures, altres). A més s’hi poden annexar foto-
grafies, dibuixos, plànols o vídeos que millorin 
l’explicació.

Requisits de les propostes

Les propostes presentades han de complir amb 
determinades condicions: tenir un interès gene-
ral i de gaudi per a tota la població; donar res-
posta a una necessitat o problemàtica específica; 
concretar la inversió a realitzar i que sigui valora-
ble econòmicament; ser viables tècnicament; i no 
superar la quantitat econòmica de 150.000 euros 
per projecte, entre d’altres requisits.  Per tant, no 
es podran acceptar aquelles propostes que facin 
referència al manteniment, la neteja d’espais o la 
programació d’activitats.

Amb el projecte de pressupostos participatius 
els ciutadans i ciutadanes de Granollers poden 
fer propostes per millorar els barris, els car-
rers, els parcs, els equipaments municipals, 
sempre que siguin de competència municipal. 
Participar-hi és molt senzill! Només cal entrar 
a www.granollers.cat/pressupostosparticipatius, 
registrar-se i formular la proposta. 

Qui pot presentar una proposta?

Totes les persones que viuen o treballen a 
Granollers independentment de la seva edat o 
nacionalitat. Les propostes es poden presentar 
de forma individual, en grup, amb una associa-
ció o col·lectiu, grup classe, família, etc.

Com presentar-la

A banda de les dades personals o de l’entitat 
que presenta la proposta, caldrà explicar quina 
necessitat es pretén resoldre, el col·lectiu a qui 

Pots proposar  
projectes que 
comportin la 

construcció  
o reforma 

d’equipaments 
municipals o   

espais públics 
fins a un màxim 

de 150.000  
euros
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neracional o intercultural multiplicaran els vots 
rebuts per 1,5 amb l’objectiu de prioritzar els 
que promoguin valors cívics i socials, la millora 
de la cohesió i la convivència ciutadana.
La Comissió de Participació del Consell de Ciu-
tat farà el seguiment i el control d’execució, per 
part de l’Ajuntament, dels projectes escollits per 
la ciutadania. 
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el 
projecte l’Ajuntament de Granollers ha posat a 
disposició el correu electrònic pressupostospar-
ticipatius@ajuntament.granollers.cat.

Qualsevol persona que visqui o treballi a Granollers 
pot presentar una proposta d’inversió

La Comissió de 
Participació del 

Consell de Ciutat 
farà el 

seguiment i 
controlarà que 

l’Ajuntament 
executi les 
propostes 

votades

Qui i com valoren les propostes

Un grup de tècnics municipals analitzarà les 
propostes presentades i valorarà quines són 
viables i quines no. Si hi ha propostes repetides 
o similars, s’oferirà la possibilitat d’unificar-les 
en una de sola. 
Unes setmanes abans de la votació, 
l’Ajuntament donarà a conèixer els projectes 
finalistes a través de la mateixa plataforma tec-
nològica i dels mitjans de comunicació. 

Qui pot votar?

Totes les persones a partir de 16 anys empadro-
nades a Granollers votar els 5 projectes que els 
agradin més a través de la web. També hi haurà 
punts de votació habilitats a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) i als centres cívics.
Els projectes que en qualsevol dels àmbits mu-
nicipals plantegin millores per a la igualtat de 
gènere, la sostenibilitat o la convivència interge-
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Canvis de circulació definitius al voltant 
de la part nord del c. Girona

Aquest mes de gener s’han produït canvis en la mobilitat al voltant de la 
part nord del carrer de Girona. El més destacat és el canvi del sentit de 
circulació del carrer camí Romà i d’un tram del carrer Lope de Vega, entre 
el camí Romà i el carrer Girona. També ha canviat la forma d’accedir al 
barri de Bellavista des del carrer de Girona en sentit sud. Ara es fa des del 
carrer de Girona mitjançant semàfor (fins ara s’efectuava des del carrer 
camí Romà). 
Com que la plaça del Magraner s’amplia fins al carrer Girona, no es podrà 
circular en vehicle en el tram del carrer camí Romà, entre la travessia 
Francisco Pizarro i la travessia Lledoner.  Aquests canvis es fan per paci-
ficar el trànsit del carrer camí Romà i per concentrar la circulació en vies 
principals, com el carrer de Girona.
Aquests canvis en la mobilitat s’aplicaran de manera definitiva, indepen-
dentment de les obres de reforma que s’estan fent en el tram nord del 
carrer de Girona. Actualment s’està acabant la primera fase entre el ca-
rrer de Juli Garreta i el de Pere el Gran, alhora que ha començat la segona 
fase fins al pont d’accés al barri Bellavista, que inclourà la nova urbanit-
zació de la plaça del Magraner. La previsió és que la renovació integral 
de la part nord del carrer de Girona acabi en la seva totalitat el mes de 
setembre. La inversió supera els 2 milions d’euros i està finançada per la 
Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament de Granollers.

Un cop finalitzades les obres del carrer de Ricomà, han 
començat les del carrer Barcelona, entre el carrer Nou i 
el de Castella. L’obra, que té una durada prevista de 4,5 
mesos, es fa en dues fases. La primera, entre el carrer 
Nou i el carrer de Príncep de Viana, amb una durada 
prevista de tres mesos. La segona serà des del carrer 
de Príncep de Viana fins al carrer de Castella. 
En aquesta actuació es renovarà la xarxa d’aigua po-
table i un tram de clavegueram, es soterrarà la xarxa 
elèctrica aèria, els creuaments de Telefònica existents 
i s’incorporarà el tritub municipal per a les telecomuni-
cacions. 

Llambordes de diferents colors

El nou carrer tindrà una calçada de 3 a 4 m d’amplada 
amb llambordes de formigó de color cendra, que serà 
l’espai destinat al pas dels vehicles per garantir l’accés 
als aparcaments i habitatges particulars i a les opera-
cions de càrrega i descàrrega. 
L’espai destinat al vianant estarà format per dues vore-
res d’entre 1 m i 1,45 m d’amplada i s’executaran amb 
un paviment de llambordes de formigó prefabricades de 
diferents colors, en funció del tram de carrer. Es combi-
naran dos colors al llarg de tot el carrer: el mediterrani 

Comencen les obres de reforma integral 
del c. Barcelona entre Nou i Castella

i l’ivori, com ja es va fer en el tram del carrer de Corró, 
entre el carrer de Torras i Bages i el carrer de les Mine-
tes.
La superfície del tram del carrer a renovar és de 1.079 
m2 i la longitud de 182 m linials. Les obres han estat ad-
judicades per un import de 217.259,77 euros, IVA inclòs.
Com en altres actuacions municipals, l’objectiu és 
millorar l’accessibilitat per al vianant, aconseguir un 
carrer amb qualitat, connectar el carrer amb la xarxa de 
carrers de calçada única del centre històric i, a través 
del carrer del Llorer, amb el carrer de Ricomà.
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Termini de presentació de sol·licituds: 
Fins al 15 de febrer, inclòs.

Requisits que cal complir: 
• Estar empadronat a Granollers (des d’abans 

de l’1 de gener de 2018)
• Ha de coincidir la residència habitual amb 

el domicili on consti com a empadronada la 
persona beneficiària 

• Ser propietari, llogater o usufructuari de 
l’habitatge habitual i/o que figuri com a 
subjecte passiu de l’IBI

• Estar al corrent de les obligacions tribu-
tàries amb l’Administració

• Que el conjunt dels ingressos del sol·licitant 
i els qui convisquin amb ell no superi el llin-
dar fixat en les bases de la convocatòria

Consulteu les bases a: 
seuelectronica.granollers.cat (Apartat subven-
cions, ajuts i beques)

Presentació de sol·licituds: 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7)
Telemàticament a seuelectronica.granollers.cat

Ajuts econòmics 
per a persones amb 
escassa capacitat 
econòmica que 
hagin de pagar l’IBI 
(Impost de Béns 
Immobles). 
Any 2018

A la Seu electrònica de l’Ajuntament de Gra-
nollers hi podeu fer els tràmits relacionats 
amb els vostres tributs com obtenir dupli-
cats, pagar rebuts, consultar els rebuts pen-
dents i els pagats, presentar sol·licituds... 
Per a aquestes consultes i tràmits us caldrà 
un certificat digital. Si no en teniu, consul-
teu: seuelectronica.granollers.cat/tramita-
cioelectronica
Les formes de pagament dels tributs a la 
seu electrónica es poden fer amb targeta de 
crèdit, dèbit o banca electrònica (a la vostra 
carpeta ciutadana).
Domiciliar el pagament dels tributs, amb 
certificat digital, es fa a la seu electrònica 
dins l’apartat “catàleg de tràmits”, presen-
cialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
situada al carrer de Sant Josep, 7, o bé 
enviant per correu postal el full de domici-
liació bancària que trobareu al catàleg de 
tràmits de la seu electrònica: seuelectroni-
ca.granollers.cat

La Seu electrònica, 
l’oficina administrativa 
virtual 

Amb l’arribada del nou any s’incorporen alguns 
canvis pel que fa al nombre d’entitats financeres 
que permeten fer els pagaments a finestreta o 
banca en línia dels tributs de cobrament periò-
dic de l’Ajuntament de Granollers. 
Des d’ara només seran tres les entitats finan-
ceres que permeten fer aquests pagaments: 
Bankia, Banc Santander i Banc de Sabadell. 
Amb l’objectiu d’evitar cues, estalviar temps 
i desplaçaments innecessaris, l’Ajuntament 
engega una campanya per incentivar la domici-
liació bancària, per tal de facilitar les formes de 
pagament dels tributs de cobrament periòdic. 

La domiciliació bancària de tributs comporta els 
avantatges següents:

•No ha d’estar pendent dels terminis de paga-
ment.
• No té el risc d’oblits ni de pagar recàrrecs per 
pagar fora de termini.
• S’estalvia de fer cues a les entitats bancàries 
col•laboradores per fer el pagament.
• L’Ajuntament fracciona el pagament d’alguns 
tributs domiciliats (béns immobles urbans, 
clavegueram, escombraries d’habitatge, residus 
comercials.....) en diversos terminis 
• L’Ajuntament es compromet a enviar-li amb 
suficient antelació al seu domicili la informació 
sobre els dies de càrrec, import i concepte dels 
tributs domiciliats.
• L’Ajuntament es compromet a enviar-li per 
correu electrònic o SMS tota la informació sobre 
els càrrecs dels tributs domiciliats, en el cas 
que vostè es subscrigui al canal d’avisos en el 
moment de fer la domiciliació bancària.

L’Ajuntament promou una 
campanya de domiciliació 
bancària de tributs
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Si tens entre 12 i 16 anys i disposes de tardes lliures, pots 
apuntar-te a algun dels tallers inclosos a l’Etcètera, el 
programa d’activitats lúdiques i formatives impulsat per 
l’Ajuntament de Granollers. Aquest mes en comença la 
tercera edició i els joves que hi estigueu interessats, us hi 
podeu apuntar fins al dia 21 de febrer, anant al Gra (plaça de 
l’Església, 8, tel. 93 842 66 84) o bé en línia a: www.grajove.
cat. Només cal que feu una ullada al programa (que trobareu 
en format paper al Gra, biblioteques, centres cívics..., o al 
web del Gra) i que escolliu el que us interessi més. 

Danses urbanes, circ, fotografia, pel·lícules...  

Després de la bona rebuda de la darrera edició que va aca-
bar al gener, en què han participat més de 80 nois i noies en 
7 tallers diferents, repeteixen algunes propostes, com ara el 
taller de Danses urbanes, amb Eva Bergel, al Gra; Escriure’t, 
de creació literària, amb M. Carme Roca, a la Biblioteca 
Roca Umbert; Programació amb Processing / Arduino (Club 
de Makers vol. II), al CTU (Centre Tecnològic i Universitari 

Una dotzena de tallers a l’Etcètera, 
activitats de tarda per a nois i noies

Cursos de català 
presencials i en línia 
Febrer de 2018
Inscripcions
Del 5 al 9 de febrer
De dilluns a dijous, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h
Divendres de 10 h a 13 h

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

√ A partir de 16 anys

√ Tots els nivells

www.cpnl.cat

DANSES
URBANES EKILIBRIS

MOU-TE
AMB BICI!

ESCRIURE’T 
FOTOGRAFIA:
COM NARRAR UNA
HISTÒRIA AMB
IMATGES

RAP & RITHM

CÒMIC ART BINOMI OEST/
ESPORTS

FEM UNA
PEL·LÍCULA?

BINOMI SUD/
CULTURES
URBANES

CLUB
DE MAKERS
VOL. II 

L’ART EN JOC

de Roca Umbert); Fotografia: narració d’una història amb 
imatges, al Museu de Granollers; Ekilibris: taller de circ, a 
Roca Umbert; i Mou-te en bici, per aprendre a circular amb 
seguretat per la ciutat, amb l’entitat Granollers Pedala. 
Altres propostes són: Rap & Rithm (batalles de galls, rap 
de denúncia social), amb Souljah Jerome, al Gra; Còmic art 
perquè creïs el teu propi còmic, al teu estil, al Gra; L’art en 
joc, creació d’un prototip de joc de taula amb obres d’una 
exposició, amb àudios, vídeos, dibuixos...), al Museu; i Fem 
una pel·lícula, taller de creació audiovisual, també al Gra. 

Estudi assistit, i tallers d’esports i cultura urbana 

La tercera edició del programa proposa una novetat: els Bi-
nomis, dos espais oberts als joves de la ciutat que s’ubicaran 
al Centre Cívic de Can Bassa i a l’ institut Marta Estrada, al 
barri del Congost, on nois i noies podran fer estudi assistit 
i tallers lligats a la cultura urbana (Can Bassa), i a l’esport, 
sobretot, el cooperatiu (Congost). 
Les sessions de cada taller són un cop a la setmana, de 
febrer a juny, i el preu oscil·la al voltant dels 20 euros.
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JORNADES DE PORTES OBERTES

a les escoles, instituts i centres concertats

Curs 2018 / 2019

ESCOLA PEREANTON
C. Espí i Grau, 3  |  93 879 46 44
• Dijous 15 de març, a les 21 h, sessió infor-
mativa a la Sala Sant Francesc
• Dissabte 17 de març d’11 h a 13 h, visita a 
l’escola 

ESCOLA PONENT
C. Rafael de Casanova, 71  |  93 840 09 06
• Dissabte 3 de març de 12 a 14 h Sessió 
informativa i visita guiada
• Dimarts 13 de març de 15.30 a 16.30 h 
Sessió informativa i visita guiada

ESCOLA SALVADOR ESPRIU
C. Joan Camps i Giró, 6-8  |  93 879 44 59
• Diumenge 4 de març, d’11 a 12.30 h Xe-
rrada informativa i visita guiada 
• Dilluns 5 de març de 15.15 a 16.15 h Xe-
rrada informativa i visita guiada

ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET
C. Roger de Flor, 64  |  93 879 40 01
• Dissabte 10 de març. Visites guiades entre 
les 10 i les 12 h
• Dijous, 15 de març. Visita guiada a les 17 h

CENTRES PÚBLICS  
DE SECUNDÀRIA

INSTITUT ANTONI CUMELLA
C. Sant Tomàs d’Aquino, 1-3  |  93 879 41 72
• Dimecres 28 de febrer a les 18 i a les 
19.30 h sessions informatives. De 18 a 21 h 
visita del centre
• Dissabte 3 de març a les 11 h sessió infor-
mativa. De 10 a 13 h visita del centre

INSTITUT CARLES VALLBONA
C. Camp de les Moreres, 14  |  93 860 00 21
• Dimecres 7 de març a les 18 h sessió 
informativa i a les 19 h visita al centre.

INSTITUT CELESTÍ BELLERA
C. Esteve Terradas, s/n  |  93 879 49 14
• Dimarts 27 de febrer, sessions informati-
ves i visites a les 18 i a les 19 h
• Dissabte 3 de març, sessions informatives 
i visites a les 10 i a les 11 h

INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL
C. Roger de Flor, 66  |  93 879 55 18
• Dissabte 24 de febrer. Sessions informati-
ves i visites a les 10, 11 i 12 h

INSTITUT MARTA ESTRADA
C. Maria Palau, 2-4  |  671 759 529
• Divendres 9 de març. Sessió informativa i 
visita guiada a les 18 h

CENTRES PRIVATS - CONCERTATS

ESCOLA CERVETÓ
C. Isabel de Villena, 39-45
93 870 15 39 - 93 879 16 52 
• Dissabte 3 de març, de 10 a 14 h, amb 
visita guiada.
• Entrevistes informatives personalitzades, 
amb cita prèvia. Des del 8 de gener
• TOURS VIUS els dies 14, 19, 21 i 26 de 
febrer, a les 15.15 h. Imprescindible prèvia 
trucada al centre.

EDUCEM
C. Joan Prim, 59-63  |  93 840 07 01
• Dissabte 10 de març, de 10 a 13 h, amb 
visita guiada 
• Entrevistes informatives personalitzades 
i concertades prèviament, a partir del 22 de 
gener

COL·LEGI JARDÍ
C. Torras i Bages, 81  |  93 870 03 38
• Dilluns 26 de febrer. Sessió informativa a 
les 19 h per a P-3 a la Sala d’actes 
• Dijous 1 de març. Sessió informativa a les 
19 h per a 1r d’ESO a la Sala d’Actes
• Dimarts 27 de febrer. Visites guiades a les 
9, 10, 11 i a les 15.30 h 
• Dimecres 28 de febrer. Visita guiada a les 
15.30 h 

COL·LEGI L’ESTEL
C. Joan Prim, 92-94  |  Girona, 53
93 870 24 33
• Dissabte 10 de març de 10 a 13 h visita 
guiada. Sessió informativa a les 11 h 
• A partir del 8 de gener, entrevistes infor-
matives concertades, telefonant a l’escola 
o a través de l’adreça de correu atencio@
lestel.net 

ESCOLA M. ANNA MOGAS
C. Corró, 325  |  93 849 02 44
Dissabte 3 de març, de 9.30 a 13 h
Dimarts 6 de març, sessió informativa a les 
19 h

ESCOLA PIA
Educació infantil i primària
Av. Sant Esteve, 14  |  93 879 34 00
• Dissabte 3 de març d’11 a 13.30 h 
• Sessions informatives: dimecres 28 de 
febrer i dimarts 6 de març, a les 20 h. 
Educació secundària
C. Guayaquil, 54  |   93 879 43 14
• Dimecres 7 de març, a les 20 h. Sessió 
informativa i visita a l’escola
• Entrevistes personalitzades i visites guia-
des a l’escola

Informació i preinscripció:
• Als centres educatius
• A l’Oficina Municipal d’Escolarització 
C. Jaume Camp i Lloreda, 1 
Tel. 938 426 848 / 938 426 849 / 938 426 852

Dilluns 19 de febrer, a les 19 h 

al Centre Cultural. C/ Joan Camps, 1

Presentació del període de preinscripció 
i matrícula als centres públics de 

secundària, a càrrec dels directors/es 
de l’Instituts públics de Granollers. 

L’acte inclou la conferència: 

AVIAT TINDRÉ A CASA UN ADOLESCENT 
I BUSCO UN BON INSTITUT

Propostes per continuar educant junts a 
l’adolescència, a càrrec de 

Jaume Funes, educador i psicòleg. 

CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA
C. Roger de Llúria, 25  |  93 693 48 02
• Divendres 2 de març de 16 a 18 h
• Dissabte 3 de març d’11 a 13 h

ESCOLA GRANOLLERS
C. Mestre Manel Masjoan, 1  |  93 849 53 51
• Dimecres 7 de març, de 9.15 a 12 h
• Dimecres 14 de març, de 15.15 a 16.30 h. 
• Visites guiades personalitzades

ESCOLA GRANULLARIUS 
C. Maresme, 2-4  |  93 870 51 95
• Diumenge 11 de març, a les 11 h. sessió 
informativa i visita a l’escola 
• Diumenge 18 de març, a les 11 h. Sessió 
informativa i visita a l’escola 

ESCOLA JOAN SOLANS
C. Mallorca, 20  |  93 870 43 99
• Dissabte 17 de març d’11 a 13 h 
• A les 11 h visita guiada i a les 11.30 h 
presentació del projecte del centre

ESCOLA LLEDONER
C. Rosselló, 95  |  93 849 36 87 / 93 861 71 47
• Diumenge 4 de març d’11 a 13 h Xerrada 
informativa i visita guiada
• Dimecres 7 de març de 15 a 16.30 h Xe-
rrada informativa i visita guiada

ESCOLA MESTRES MONTAÑA
C. Esteve Terrades, s/n  |  93 879 56 43
• Dissabte 3 de març de 10 a 13 h
• Dimecres 7 de març de 15 a 16.30 h 
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1
9.30 a 12 h. Formació emprenedoria de 2.5 
hores
CANVAS i pla d’empresa 
Comença amb el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

19 h. Conferència
Una mirada al futur: tendències que trans-
formaran la societat i l’economia
Dr. Xavier Ferràs, degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la Uvic-UCC
UGranollers - Universitat de VIC 

2
9.30 a 12.30 h. Formació bonificable 8 hores
Nova legislació sobre protecció de dades
Integra l’estratègia digital al teu projecte 
emprenedor
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

6
9.30 a 12,30 h. Formació emprenedoria de 
6 hores
Les claus Per convertir una idea en negoci
Trets que determinen la viabilitat d’un projecte 
empresarial 
Granollers Mercat

7
9.30 a 13.30 h. Formació emprenedoria de 
40 hores
Pla d’entrenament de l’emprenedoria
Metodologia basada en la neuroeducació, el 
coaching i la utilització del visual Thinking
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Taller emprenedoria de 4 hores
Introducció a Wordpress.com
El gestor de continguts web més utilitzar actual-
ment. Treballa amb professionalitat i seguretat
Aquest taller forma part del programa Emprèn-
TIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

9
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 hores
Eines avançades d’excel
Conèixer totes les possibilitats que dóna el 
programa informàtic Excel amb la finalitat 
d’augmentar la productivitat i millorar la qualitat 
de la feina en el dia a dia.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

13
9.30 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores
Excel per experts: domina les macros 
Automatització de processos amb MACROS. 
Inserció de Controls ActiveX
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

14
9.30 a 14 h. Formació bonificable de 30 hores
Comptabilitat general informatitzada. 
Iniciació 
Coneixements per ser capaç d’iniciar i tancar 
una comptabilitat, tant de manera manual com 
amb ordinador.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació empresa i empre-
nedoria de 8 hores
Facebook per empreses emprenedors i 
comerços
Aquest taller forma part del programa Emprèn-
TIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

16
9.30 a 14 h. Formació emprenedoria de 4.5 
hores
Com posar el preu als meus productes o 
serveis
Enten com es fixen els preus i la importància 
del marge
Granollers Mercat

19
14 a 16 h. Formació comerç de 4 hores
Com crear contingut visual i atractiu per a 
les xarxes des del mòbil
Descobreix les aplicacions del Mobile Marketing
Granollers Mercat

20
9.30 a 14 h. Formació emprenedoria de 4.5 
hores
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea 
de negoci
Fonts d’informació i anàlisi àgil per quantificar 
el mercat
Granollers Mercat

23
9.30 a 13.30 hores Formació emprenedoria 
de 8 hores
Aspectes fiscals i comptables que els autò-
noms han de conèixer sobre el seu negoci
Coneix la mecànica dels impostos
Granollers Mercat

26
9.30 a 13.30 h. Formació emprenedoria i 
empresa de 8 hores
Workshop- Crea el teu butlletí electrònic 
des de zero
Atrau més visites i usuaris al teu bloc i web amb 
l’email màrqueting
Granollers Mercat

27
9.30 a 14 h. Formació bonificable de 15 hores
Quadres de comandament amb Powerpivot 
i powerview en Excel
Aprendre a crear taules i gràfics dinàmics a par-
tir de dades per facilitar el seu anàlisi, aprendre 
a elaborar quadres de comandament
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

28
15.30 a 19.30 h. Formació emprenedoria de 
4 hores
Introducció a WordPress.org
Aquest taller forma part del programa Emprèn-
TIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

9 a 14 h i de 15 a 18 h. Formació bonificable 
8 hores
Orientació beneficis (BAI) 2018
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

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

Febrer 2018

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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 L’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) ha farcit 
de contingut l’apartat «Estudis i publicacions» 
de l’Arxiu Digital, amb articles, monografies i 
treballs de recerca i d’investigació. Hi ha incor-
porat 199 estudis i publicacions dels anys 1981 
a 2017, de lliure consulta i descàrrega, com la 
resta de documentació, digitalitzada amb el su-
port de la Diputació de Barcelona. També, com a 
“Projecte d’ampliació i difusió de l’Arxiu Digital” 
subvencionat dins el Catàleg de suport a serveis 
i activitats 2017 d’aquesta corporació provincial.
Entre els articles incorporats, els publicats a les 
revistes Ponències i Lauro -referents locals- i, 
entre les monografies, les col·leccions “Cone-
guem Granollers” i “Estudis del Vallès Oriental”. 

Aprovat el setè Pla de xoc contra la crisi

El Consell Econòmic i Social de Granollers 
acaba d’aprovar el setè Pla de xoc, un conjunt 
de mesures econòmiques i socials destinades 
a intentar combatre els efectes de la crisi. En 
total s’invertiran 1,5 milions d’euros del pressu-
post municipal de 2018. 
Contractació d’aturats sense prestació

L’actuació més destacada és la contractació de 
persones aturades de llarga durada, que ja no 
cobren prestació d’atur, durant 9 mesos, que 
també rebran formació. S’ocuparan de fer fei-
nes  com el manteniment de la via pública i dels 
equipaments i parcs i jardins, entre d’altres. 
A més hi tornarà a haver subvencions per a les 

empreses que contractin joves i persones més 
grans de 45 anys. Per a beques també hi haurà 
una dotació global de 166.500 euros per a men-
jador, escoles bressol, material escolar i llibres 
per a alumnes d’ESO, entre d’altres. 
També s’estableixen subvencions per promoure 
l’activitat econòmica: per al finançament dels 
interessos d’un préstec per a persones que po-
sen en marxa nous projectes empresarials i que 
han estat acompanyats per Granollers Mercat; 
per a treballadors i treballadores autònomes 
per tal que puguin subvencionar les despe-
ses directament relacionades amb l’inici de 
l’activitat econòmica; per a persones emprene-
dores que compren una empresa en funciona-
ment i ajuts per a la producció i comercialització 
de productes de Palou. 
En matèria d’habitatge s’inverteixen 84.000 
euros complemetaris per a mesures contra la 
pobresa energètica, ajuts al sosteniment de la 
llar i per al servei de mediació per al lloguer 
social. 
Per últim es programarà de nou formació per 
a joves sense l’ESO i que no poden accedir als 
programes de qualificació professional inicial. 
En concret es farà un curs d’escenografia i 
sonorització i un de formació inicial en hoteleria.
De nou es subvencionaran entitats sense finali-
tat de lucre, APADIS, El Xiprer i Creu Roja, que 
porten a terme programes per pal·liar els efec-
tes de la crisi en les persones més desfavorides.

Nou contingut a l’Arxiu Digital: estudis i 
publicacions, més documents i més premsa

Pel que fa als treballs, hi destaquen els realit-
zats per centres de batxillerat, tesis doctorals 
i documents relacionats amb memòria històri-
ca i amb l’antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert de 
Granollers. També s’ha ampliat els apartats 
«Documents», amb la publicació de les actes 
de La Unió Liberal dels anys 1887 a 1935, fruit 
de la donació feta per Anna Maria Duran i Ca-
sanovas, en nom del seu pare, Esteve Duran 
Serra; les actes del Ple i de la Comissió Mu-
nicipal Permanent dels anys 1966 i 1967. I, a 
«Premsa», amb la incorporació d’un exemplar 
de l’any 1939 -l’únic- i, d’altres de cronologia 
més actual, com els exemplars dels anys 1977 
a 1999 del Fons Revista del Vallès.

Novament 
l’Ajuntament 

contractarà 
persones 

aturades de 
llarga durada 

que no cobren 
prestació
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La Xarxa de Centres Cívics ha creat l’Espai Kanalla als equipaments 
de Can Bassa i Can Gili, un recurs lúdic i educatiu adreçat als infants 
de 6 a 12 anys. L’espai ofereix tallers, jocs, un lloc per fer els deures i 
per celebrar les festes de Nadal, carnaval, Sant Jordi, fi de curs..., amb 
l’acompanyament de dues educadores. 
Els espais obren de 17 a 19.30 h, fins al juliol. Dilluns i dimecres hi van 
els nens i nenes de 6 a 9 anys, i dimarts i dijous, els de 10 a 12. Pensat 
sobretot per als infants del barri, també n’acull de fora si queden pla-
ces. Les famílies interessades poden inscriure-hi els seus fills i filles  
de manera gratuïta, anant personalment als centres cívics de Can Gili i 
Can Bassa. 
De moment, els infants participants ja han treballat la seva mascota 
(un extraterrestre), han fet jocs de coneixença i aquest mes, confeccio-
naran la disfressa de carnaval i treballaran les emocions.  

14 concerts entre gener i març 
al 28è Festival de Jazz de Granollers

Els centres cívics Can Bassa i Can Gili obren l’Espai Kanalla 
per a nens i nenes de 6 a 12 anys

La 28a edició del Festival de Jazz de Granollers, encetat aquest gener, 
continua amb més propostes que porten a la nostra ciutat, de la mà de 
l’entitat JazzGranollers, figures del gènere de l’àmbit internacional i tam-
bé músics referents del nostre país.
Després del concert de Feliu Gasull, el festival continua (26 de gener, 21 
h, Teatre Auditori) amb l’estrena a la península de Mirrors, de Kenny 
Wheeler, sota la direcció de Pete Churchill i amb la participació del Cor 
Jove i el Cor de Cambra Amics de la Unió, amb Martí Ventura Quartet 
(Gabriel Amargant, Miquel Àngel Cordero, Joan Vidal). Albert Cirera 
& Tres Tambors (Marco Mezquida, Marko Lohikari, Òscar Domènech) 
presentaran el seu segon disc, Suite salada (2 de febrer, 22 h, Casino). 
Després de 7 anys de no tocar al festival granollerí, torna Llibert Fortuny 
& The Gas Band (9 de febrer, 22 h, Casino). El trio granollerí Reverter 
& Solsona & Cucurella tocaran al Restaurant Anònims un repertori 
d’estàndars, latin jazz,... (14 de febrer, 21 h). El 16 de febrer (22 h, Ca-
sino), arriba la perleta del festival: l’actuació de Manel Camp & Gemma 
Abrié. Lluís Vidal & Granollers Ensemble protagonitzaran una altra nit 
especial, una producció pròpia del festival amb músics de luxe: Mainetti, 
De la Rubia, Latorre, Kamaguchi, Sanmartí, Selnik, Carod, Canela i Xirgu 
(23 de febrer, 22 h, Casino). I Andrea Motis presentarà al Teatre Auditori 
(24 de febrer, 21 h) el seu debut en solitari, el disc Emotional Dance, amb 
Joan Chamorro Quartet. 
De cara al març, arriba el plat fort del festival: Chicuelo & Marco Mezqui-
da amb el concert estrella, Conexión. Completen el cartell les actuacions 
d’Edward Simon Trio amb el bateria vallesà Marc Miralta; Carola Ortiz & 
Juan Pablo Balcázar; i Kanan & Foster & Arnedo Trio. 
Els més joves també tenen el seu espai, al concert dels estudiants de jazz 
i músiques modernes de l’Escola de Música Josep M. Ruera. 
A més, a la Nit de JazzGranollers Records es presentaran les novetats 
discogràfiques del segell JazzGranollers: els treballs de Joan Sanmartí 
(Codi personal) i de Bertran/Callejón/Forts Trio amb el pianista italià Gio-
vanni Guidi (Retina).Més info: www.jazzgranollers.com
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Una exposició que recorda 
les víctimes de l’holocaust 
L’artista Shani Bar proposa un projecte vinculat a la recuperació de la 
memòria de les víctimes de l’holocaust amb l’exposició Testimony me-
mory Oblvion (Testimoni oblidat), a l’Espai d’Arts de Roca Umbert
fins al 25 de febrer. A finals de la Segona Guerra Mundial, els alemanys 
van treure i van incinerar centenars de milers de cadàvers de fosses 
comunes en tots els territoris soviètics ocupats per eliminar proves 
de matança de la unitat “Einsatzgruppe”. L’operació, classificada d’alt 
secret, se li va donar el nom clau Aktion 1005. Les unitats i subunitats 
emprades en l’operació van ser posades sota el comandament de Paul 
Blobel. En els actes físics d’esborrar literalment un tros de la història, 
ens enfrontem amb la complexitat de l’amnèsia col·lectiva. Com a acti-
vitat artística de commemoració, l’artista utilitza els mateixos mètodes 
que es van utilitzar per eliminar les proves, ara per reviure la memòria. 
Podeu inscriure’us a les activitats paral·leles a www.rocaumbert.cat.

El Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts (CAM) és un espai de creació 
per a l’aprofundiment del llenguatge del cos, 
vinculat al moviment i a les disciplines de dan-
sa, teatre i circ. 
El CAM, inaugurat l’octubre de 2016, vol afavo-
rir el desenvolupament i la creació, generant 
diàlegs amb les diferents línies de creació con-
temporània de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 
El Centre d’Arts en Moviment acull residèn-

Tallers, workshops per a professionals i 
molt més al Centre d’Arts en Moviment

cies de creadors de moviment, formació per a 
professionals del sector i tallers per a tots els 
públics, de mà de professionals reconeguts. Si 
voleu conèixer la programació d’aquest semes-
tre només cal que visiteu la web www.rocaum-
bert.cat i consultar totes les activitats, des de 
workshops de perfeccionament per a persones 
vinculades al sector, activitats familiars per fer 
conjuntament nens i adults, i improvisacions 
guiades obertes a tots els públics. 
Aquest mes de febrer està programada una ac-
tivitat familiar, diumenge dia 25, al matí: dansa 
contemporània amb el Col·lectiu Big Bouncers. 
I, per a professionals, els dies 3 i 4 de febrer, 
worshop de dansa contemporània amb Roser 
López Espinosa.

11 guanyadors de la convocatòria de su-
port a projectes vinculats al moviment

Ja es coneixen els guanyadors de la convoca-
tòria de suport a projectes vinculats a les arts 
en moviment de Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, destinat a professionals, semi-professio-
nals, amateurs i persones emergents del sector.
Dels 36 projectes presentats se n’han triat 11 a 
les modalitats següents: residència de recerca i 
creació; residència de perfeccionament; resi-
dencia de projectes artístics emergents; modali-
tat de suport a projectes de formació i de suport 
a projectes d’acció sociocultural.
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Reduïm la bretxa digital
FORMACIÓ DIGITAL

BIBLIOTEQUES
DE GRANOLLERS

CURSOS D’INICIACIÓ
· Correu electrònic i serveis bàsics 
d’internet 

· Inicia’t en la informàtica 
· Inicia’t en l’ús d’internet 
· Tauletes i telèfons mòbils: explora 
els teus dispositius 

CURSOS TEMÀTICS
· Impressores 3D: possibilitats, pro-
gramari i impressió d’objectes 

· Edició col·laborativa, escriptoris 
virtuals i marcadors socials 

· Participa a les xarxes socials 
· Fotografia digital 

TALLERS +55
· Facebook i altres xarxes socials al 
teu mòbil

PÍNDOLES TEMÀTIQUES
· Bitcoin i monedes locals: aplica-
cions de les tecnologies Blockchain 
i Cyclos 

· Tràmits amb l’e-administració
· Fes el manteniment bàsic de l’ordi-
nador

· Què és el Big Data? 
· Recursos per a aprendre anglès 
· Coneix el servei de préstec de lli-
bres digitals eBiblio 

· Programari lliure 
· Formats i repositoris de llibres 
electrònics 

· Guarda arxius al núvol 
· Envia arxius pesants 
· Compres per internet de forma 
segura

· Fes un tuit 

· Apps de geolocalització 
· Google Fotos 
· Descarrega contingut multimèdia 
de manera legal 

ACTIC BÀSIC (nivell 1)
· Curs específic per a persones a 
l’atur

AULA DIGITAL OBERTA
· Servei de suport a l’autoaprenen-
tatge de competències digitals

FEBRER – MAIG
2018

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Prat de la Riba, 77 · 93 860 44 50 · bru@ajuntament.granollers.cat 

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2 · 93 879 30 91 · bcp@ajuntament.granollers.cat

INSCRIPCIÓ
A partir del 16 de gener de 2018, a les 15 h, a la biblioteca o a www.granollers.cat/formaciodigital
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 1
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes i 
emeses a l’Ajuntament durant els anys 30
Més info i inscripcions: 93 842 67 37,
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. “Tràmits amb la 
“e-administració”Inscripcions a la biblioteca 
o a, www.granollers.cat/formaciodigital 

19 h Espai d’Arts de Roca Umbert 
Debat “Maneres de destruir la memòria” 
Debat sobre com recuperar la memòria 
històrica a partir de projectes artístics

19 h Espai Gralla - Llibreria La Gralla
Presentació del llibre 21 dies buscant la feli-
ciat de Joan Carles Folia Torres. Amb
Pere Gómez, de l'Escola Pia de Granollers

DIVENDRES 2
9 h Als supermercats Condis de Granollers
Dia Mundial del Càncer
Campanya “Posem-li pebrots al càncer”
Org.:Oncovallès

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”Reserves des d’una setmana abans
L’activitat es repeteix a les 18.30 h

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada "Com canviar d'hàbits i com la 
hipnosi pot ajudar-te", a càrrec de Sònia 
Gutiérrez Sánchez

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Estiu del 93, de 
Carla Simón
L’activitat es repeteix a les 22 h

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: Concert amb Setembre

22 h Casino de Granollers
28è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Albert Cirera & Tres Tambors
Més info: www.jazzgranollers.com
Org.: JazzGranollers

DISSABTE 3
9 h Als supermercats Condis de Granollers
Dia Mundial del Càncer 
Campanya “Posem-li pebrots al càncer”
Org.: Oncovallès

Comparses, disfresses, concurs de 
truites, ... És Carnaval!
El 8 de febrer arriba el Rei Carnestoltes a la Porxada, a les 17.30 h es 
cantaran els versots “Les dècimes de Carnaval”, una cançó que ens por-
ta en Solda, un antic drapaire de Granollers aficionat al Carnaval, recollit 
al llibre Granollers, vila oberta d’Amador Garrell Alsina. L’Abadessa dels 
Bojos, els Diablots i en Tres Rals de Can Solda -representant aquest 
antic drapaire - faran acte de presència a l’inici de la festa.
Dissabte, dia 10, a les 17.30 h, cercavila infantil a la plaça de la Corona, 
que culminarà a les 18 h, a la Porxada, amb el ball de disfresses, animat 
amb el grup Reggae per Xics. Pels més nocturns, la festa continuarà a 
les 23.30 h a la Nau B1, amb el “Carnaval a la fàbrica” organitzat pel Jo-
vent Ignorat. Diumenge 11 de febrer arriba el moment de la demostra-
ció de creativitat i originalitat de la rua. I per cloure els dies de gresca, 
Dimecres de Cendra, dia 14 a la Porxada, es procedirà al comiat de Sa 
Majestat Carnestoltes i el regnat de la Vella Quaresma. Enguany, el Ball 
de gitanes de Granollers serà, diumenge 18, a les 12 h a la Porxada.
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11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller BiblioLab. Pessigolles als ulls
(1-4 anys) Inscripcions a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers. Recorregut des de 
la Corona fins a la Porxada

17 h Plaça de l’Església
XXVII Cursa de Gegants
Recorregut: pl. Església, pl. Porxada,
c/ Anselm Clavé i pl. Corona
Org.: Colla de Rajolers de Granollers i La 
Mitja

18 h Hotel Granollers
Master Class i concert amb Guthrie Govan
Org.: Orquestra Aula de música

18 h Espai d’Arts de Roca Umbert
Taller familiar “Els Habits de la memòria” 
(4-10 anys) Activitat gratuita amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

18 h Roca Umbert. Fabrica de les Arts
Assaig obert comentat, En cru. A l’entorn de 
l’”Estol” de Roser López Espinosa i “Many” 
de Thomas Noone (Producció Nacional 
de Dansa)

18 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició “Utopies 
persistents” amb Cristina Masanés

22 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80’, amb Josep Resina
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing
Org.: LindyFrogs Granollers

DIUMENGE 4
16.30 h Teatre Auditori de Granollers
Taller “Viu el circ!”. Activitat gratuïta

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. "A corps perdus-Opus 2" de la Cia 
Bivouac

18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb David Magen
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Estiu del 93, de 
Carla Simón

DILLUNS 5
10 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Inici inscripcions Cursos de Català per a 
Adults
Fins al 9 de febrer

10 h Biblioteca Can Pedrals
Taller +55 “Facebook i altres xarxes socials 
al teu mòbil”
Inscripcions a la biblioteca o a 
www.granollers.cat/formaciodigital

16 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital “Correu electrònic i serveis 
bàsics d’internet”
Inscripcions a la biblioteca o a
www.granollers.cat/formaciodigital

18.15 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital “Impressores 3D: possibili-
tats, programari i impressió d’objectes”
Inscripcions a la biblioteca o a
www.granollers.cat/formaciodigital

DIMARTS 6
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers
Més informació i inscripcions: 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries “La 
vida quotidiana a l'antic Egipte” amb Marta 
Villanueva

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. L’home orquestra d’Àlex 
Gómez-Font i Carles Riobó

DIMECRES 7
18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la Història...La 
Catalunya feudal: de la revolució feudal a la 
monarquia catalano-aragonesa (s. XI-XII)”. 
Amb Diego Valverde

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrades del Gra “Alimentació esportiva, 
bàsic per rendir més”

DIJOUS 8
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes i 
emeses a l’Ajuntament durant els anys 30
Més info i inscripcions: 93 842 67 37,
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Plaça de la Porxada
Arribada de Sa Majestat Carnestoltes 
Versos cantats i les dècimes de Carnaval 
amb l'Abadessa dels Bojos, Diablots en Tres 
Rals de Can Solda 

17.30 h Centre Cívic Nord
Conferència “Quina educació volem? Estils 
d’educació i triar escola”
Org.: EntreMares

18 h Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous a Sa Majestat Carnestoltes 
Tallers familiars d’ous, màscares i pintacares!
Org: Diablots
Col·l: Margaret Estudi de Perruqueria i 
Mimeti Studio

18 h Espai Tranquil de Barbany
Punt d’informació del Camí de Sant Jaume 
amb Joan Mercader

18 h La Troca. Roca Umbert
Primer àpat de Carnaval. Tast de truita 
gegant a càrrec del cuiner Xavier Soria 

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital “Fes el manteniment bàsic 
de l’ordinador”
Inscripcions a la biblioteca o a 
www.granollers.cat/formaciodigital

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès. Bruce Lee 
and popularisation of martial arts
Amb Cambridge School

19 h La Troca. Roca Umbert
Concurs de truites de Carnaval. Consulteu 
les bases a www.granollers.cat/carnaval 

DIVENDRES 9
10.30 h Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous de les escoles a Sa Majestat 
Carnestoltes
Amb en Tres Rals de Can Solda 

17.30 h Museu de Granollers
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”
Reserves des d’una setmana abans
L’activitat es repeteix a les 18.30 h

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de Carnaval, disfresses i maquillatge
Org.: La Troca
Col·l.: Escola Estudi de Perruqueria Margaret 
i Mimetic Studio

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil. L'illa de mai més 
(8-9 anys), amb Glòria Gorchs

18 h Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous a Sa Majestat Carnestoltes 
a càrrec de les entitats
Amb en Tres Rals de Can Solda 

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove, Llibrepensadors
(12-16 anys), amb Glòria Gorchs

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Movies and Fun (8 a 12 anys) Lorax, amb 
Inorbis-English Center
Inscripcions a 
ww.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
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19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. El ciudadano ilus-
tre, de Mariano Cohn i Gastón Duprat
L’activitat es repeteix a les 22 h

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada mensual social i fotogràfica 
“Il·lumina’t”
Més info: www.afjaumeoller.cat
Org: Associació Fotogràfica Jaume Oller

22 h Casino de Granollers
28è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Llibert Fortuny & The Gas Band
Més info: www.jazzgranollers.com
Org.: JazzGranollers

DISSABTE 10
Durant tot el dia a la Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous a Sa Majestat Carnestoltes 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda, Entresons (0-15 mesos), amb 
Toni Cuesta i Joana Moreno, mestres de 
música. Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

12 h Plaça de la Caserna
Cercavila de swing
Org.: LindyFrogs 

13 h Plaça de la Porxada
Carnaball de swing
Org.: LindyFrogs 

17.30 h Plaça de la Corona
Cercavila infantil de Carnaval

18 h Plaça de la Porxada
Ball de disfresses infantil amb 
Reggae per Xics 

20 h GRA. Equipament juvenil
Concerts de Lluna Plena. Programació 
musical amb grups de Granollers i comarca
Org: ASGRAM

21 h Centre Cívic Nord
Sopar - Espectacle amb “Implicadas”
Org.: AV l'Hostal

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

23.30 h Nau B1
Carnaval a la fàbrica. Concert de 
Terratombats, dj i concurs de disfresses
Org: Jovent Ignorat

DIUMENGE 11
12 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball de donzelles, animat per Sheila 

17.30 h C/ Roger de Flor
Concentració de les comparses

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social, amb Duo Tucan
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

18 h C/ Roger de Flor
Inici de la Rua de Carnaval

18.15 h Teatre auditori de Granollers
Presentació de l’espectacle “Producció 
Nacional de Dansa” a càrrec de Sara Esteller
Activitat gratuïta

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. El ciudadano ilus-
tre, de Mariano Cohn i Gastón Duprat

19.30 h Sala Francesc Tarafa
Festa d'Aniversari de l'Associació Cultural 
Amics de la Ciutat de Granollers, musica 
amb el grup "Aires del Sud" 

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. "Producció Nacional de Dansa"

DILLUNS 12
17 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Les tertúlies de l’Arxiu: “L’Esbart Dansaire a 
Granollers” 
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. “Reduccions”, La 
cata, de Roald Dahl, amb Empar Moline
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

DIMARTS 13
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) “A la Xina i aquí con-
tes per compartir”, amb Marta Esmarats

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Els reptes de la robòtica assistencial”, amb 
Alícia Casals

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de poesia, Escampant els versos. L’ofici 
d’editar i publicar poesia amb La Breu Edi-
cions i Joan Gener Barbany

DIMECRES 14
11 h Plaça de la Porxada
Dimecres de cendra. Vetlla de Sa Majestat 
Carnestoltes i construcció pira funerària
Durant tot el dia

12 h Plaça de la Porxada
Dimecres de cendra - minut de silenci per 
Sa Majestat el Rei Carnestoltes

17.30 h Plaça de la Porxada
Dimecres de cendra- Aixovar funerari
Porta la teva sardina i vesteix-te de dol
Col·l.: Margaret Escola Estudi de Perruqueria 
i Mimetic Studio

18 h Plaça de la Porxada
Dimecres de cendra- Últim àpat de Carnaval 
Ens mengem la sardina! Sardina, pa i trago
Org.: AV Granollers Centre

18.30 h Plaça de la Porxada
Dimecres de cendra - Cercavila de comiat de 
Sa Majestat Carnestoltes

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia, Els fona-
ments dels EUA. El llogaret, de William Faulk-
ner, Amb Ruth Vilar

21 h Restaurant Anònims
28è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Reverter & Solsona & Cucurella Trio
Més info: www.jazzgranollers.com
Org.: JazzGranollers

DIJOUS 15
Taller de descripció de correspondència
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes i 
emeses a l’Ajuntament durant els anys 30
Més info i inscripcions: 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil, Família Melops
(6-7 anys) amb Pilar Llorens

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil, Els Umpa Lumpes 
(8-9 anys) amb Pilar Llorens

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura de Novel·la. L’amiga genial, 
d’Elena Ferrante, amb Albert Rubio

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre "El silenci de les ca-
ses", de Maria Sanplà 

19.30 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Xerrada “Desemmascarant el negoci de 
la guerra. Qui es beneficia dels conflictes 
armats” amb Pere Brunet
Org.: Centre Delàs d’Estudis per la Pau i 
finançada per la Diputació de Barcelona
Col·l.: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau

DIVENDRES 16
9 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil, a càrrec de 
Marta Serra
Col·l.: Servei de Català de Granollers – CPNL

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil, L'andana 9 i 3/4 
(10-11 anys), amb Glòria Gorchs

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil, La Vall dels Mumin 
(6-7 anys), amb Glòria Gorchs
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19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Llegir el teatre. Bodas de 
sangre, de Federico García Lorca, amb Fran-
cesc Viñas

DIMARTS 20
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers
Més informació i inscripcions: 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil Asteroide B612 
(10-11 anys), amb Ingrid Blanch

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries
“La fauna salvatge de l'alta muntanya” amb 
Jordi Camins

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove, Errata (12-16 anys) amb 
Íngrid Blanch, bibliotecària

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Descobrint els clàssics 
(+17 anys) 

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars The Innocents, de Jack 
Clayton

DIMECRES 21
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda, Entresons (0-15 mesos) amb 
Toni Cuesta i Joana Moreno
Inscripcions a
 www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) El millor regal del 
món, amb Marta Esmarats

18.30 h Centre Cívic Palou
Xerrada “Com fomentar la participació de 
les persones associades?”Formació per a 
entitats. Inscripcions a 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 
o presencialment als centres cívics

DIJOUS 22
Taller de descripció de correspondència
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes i 
emeses a l’Ajuntament durant els anys 30
Més info i inscripcions: 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! (8-12 anys) Jocs en anglès
Col.l:. Cambridge School
Inscripcions a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Museu de Granollers
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”Reserves des d’una setmana abans
L’activitat es repeteix a les 18.30 h

17.30 h Centre Cívic Can Bassa
DiverDivendres. Diverciència: Taller de 
robòtica. A càrrec d’Àlex González i Laura 
Morera, d’Explorium
Activitat gratuïta per a famílies amb infants 
de 6 a 12 anys
Cal fer inscripció prèvia a partir del 5 de 
febrer al centre cívic

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. In guerra per 
amore, de Pierfrancesco Diliberto
L’activitat es repeteix a les 22 h

20 h Agrupació Excursionista de Granollers 
13è Concurs Fotogràfic, veredicte i inaugu-
ració exposició
Org.: AEG

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: concert amb Ashley Tyler

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música "Maria Arnal i Marcel Bagés"

21 h Llevant Teatre
Teatre Social. Cristian de la Cia T de Tullido

22 h Casino de Granollers
28è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Manel Camp & Gemma Abrié
Més info: www.jazzgranollers.com
Org.: JazzGranollers

DISSABTE 17
11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller. BiblioLab (4-10 anys) “L’Iglú”
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

12 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació infantil amb tallers interactius a 
càrrec de la Fundació Mona 

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
La sessió es repeteix a les 17.30 h 
Reserves a partir del 5 de febrer

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Conversa amb l’artista Lluís Estopiñan i 
visita guiada a l’exposició “La llum que et va 
tocar” del Museu de Granollers

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari
La sessió es repeteix a les 19 h
Reserves a partir del 5 de febrer

19 h Centre Cívic Nord
Teatre L’oncle, escrita i dirigida per Josep 
Domene. Activitat gratuïta
Org.: AV Lledoner

20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Xerrada “Breu historia de la tecnologia, de la 
pila elèctrica al món digital”, amb el divulga-
dor científic Marc Boada 

21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
Organitza: Tot Country Granollers

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing
Org.: LindyFrogs Granollers

22 h Nau B1
Concert amb l’Illa Carolina + Lakaste

22.30 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes. Amb desfilada de moda 
Flamenca i de carrer a càrrec d’Elia Calderon 
“Moda Eventos”
Desfilada, música en directe, ball i consu-
mició mínima, no socis 9 €, socis entrada 
gratuïta

DIUMENGE 18
10 h Plaça de la Corona
Pedalada dels Horts i calçotada
Mes info: www.granollerspedala.cat

11 h Museu de Granollers
Itinerari “Granollers, ciutat bombardejada” 
Cal fer reserva prèvia

11.30 h Plaça de la Corona
Cercavila amb estrena de les danses del 
cercavila de Ball de Gitanes
Org.: Colla de Gitanes
Col·l.: l'Esbart Dansaire

12 h Plaça de la Porxada
Ballada de Gitanes de Granollers. 10 anys!
Col·l: l'Esbart Dansaire

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. "Mama: Necessito una 
orquestra!"

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Clown “Viatges de Paper”, amb Marcel Gros

18 h Casino de Granollers
Ball social, amb Choffers
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició 

19 h Centre Cutural
Cinema en versió original In guerra per amo-
re, de Pierfrancesco Diliberto
L’activitat es repeteix a les 22 h

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica amb l'OCGr i Josep Colom

DILLUNS 19
18.15 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital “Edició col·laborativa, es-
criptoris virtuals i marcadors socials”
Inscripcions a la biblioteca o a 
www.granollers.cat/formaciodigital
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18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital “Què és el Big Data?”
Inscripcions a la biblioteca o a 
www.granollers.cat/formaciodigital

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició de pintura de 
Josep M. Botey
Org.: Associació d'Amics Ciutat de Granollers

20 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “Genera nous contactes i 
oportunitats”, amb Baldi Figueras
Org.: Gran Centre Granollers

DIVENDRES 23
17.30 h Museu de Granollers
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Reserves des d’una setmana abans
L’activitat es repeteix a les 18.30 h
19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. "Un saxo i quatre veus"
19 h Centre Cultural
Cinema en versió original The Big Sick, de 
Michael Showalter
L’activitat es repeteix a les 22 h
19 h GRA. Equipament juvenil
Mostra el teu talent! Inscripcions a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana fins al 19 de febrer
Més info a www.grajove.cat
20 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica "Kebyart Ensemble"
21 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle "The legend of burning man"de la 
Cia Insectotròpics
22 h Casino de Granollers
28è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Lluís Vidal & JazzGranollers Ensemble
Més info: www.jazzgranollers.com
Org.: JazzGranollers

DISSABTE 24
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) Tastet de 
moixaines amb Anna Farrés
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
La sessió es repeteix a les 17.30 h
Reserves a partir del 5 de febrer

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges 
La màquina d’empaquetar versos (+ 5 anys), 
amb Gòria Gorchs
Inscripcions: www.granollers.cat/inscripcions-
biblioteques

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari
La sessió es repeteix a les 19 h
Reserves a partir del 5 de febrer

19 h Sala Francesc Tarafa
Xerrada “Coneixem l’ansietat” per Gerard 
Porredon
Org.: Associació Amics Ciutat de Granollers

21 h Teatre Auditori de Granollers
28è Jazz Granollers Festival “Andrea Motis 
& Joan Chamorro Quartet”
Més info: www.jazzgranollers.com
Org.: JazzGranollers

17.30 h Nau B1
Concert solidari per a la investigació del 
càncer infantil amb el grup Sense Sal
Org.: EntreMares

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de Salsa i Bachata
Soci entrada gratuïta, no soci 5 € amb una 
consumició

DIUMENGE 25
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles i música "Un dia al mar"

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb Tovares 

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original The Big Sick, de 
Michael Showalter

DILLUNS 26
18 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura, Literatura i arts, amb Fran-
cesc Viñas, professor de literatura

DIMARTS 27
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries
“La medicina a la pintura” amb Carles 
Paytuví

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Taller de pràctica filosòfica. Debat “Bioètica: 
de Bios a Zoe. Els conflictes al voltant de 
la biotecnologia” amb Mariano Fernández i 
Fèlix Rabal

DIMECRES 28
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes en anglès (+4 anys), The 
Gigantic Turnip amb Cambridge School
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) Tastet de 
moixaines amb Anna Farrés
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrades del Gra “Els camps de solidaritat 
de Setem”

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Exposició fotogràfica “130 anys de La 
Unió Liberal” de l’Arxiu Municipal de 
Granollers
Fins al 23 de febrer 

CAN JONCH
Tires per la pau
Fins al 21 de febrer
MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent
“Utopies persistents” Col·lecció d’art 
contemporani del Museu de Granollers 
Exposició de llarga durada
“La llum que et va tocar” de Lluís 
Estopiñan 
Fins al 25 de febrer
“Pere Català i Pic” fotografia, patrimoni i 
avanguarda
Fins al 18 de març
ESPAI D’ARTS. ROCA UMBERT
“Testimony Memory Oblivion” de Shani 
Bar
Fins al 25 de febrer
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Fins al 8 de juliol
“Escarabats”
Fins al 8 de juliol
 “Primats. La nostra petjada al seu 
món” de la Fundació Mona i el Museu de 
Ciències Naturals de Granollers
Fins al 29 d’abril
“Amb ulls de Natura” Il·lustracions de 
Blanca Martí de Ahumada 
Fins al 24 de febrer
AB GALERIA D’ART
“Temps de meditació” de Josep Uclés, 
Alberto Laporta, Francesc Serra, Antoni 
Clavé i Jaume Muxart
SEU DE L’AEG
Exposició fotogràfica “La Muntanya”
A partir del 16 de febrer
LLIBRERIA LA GRALLA
Exposició de pintura de Josep M. Botey 
a càrrec de l’Associació Amics Ciutat de 
Granollers
A partir del 22 de febrer
ALIANCE FRANÇAISE
“La Model, 113 anys” de Salvi Rius
Fins al 24 de març



El perfum i la música són els teus dos mons.  
L’un et porta a l’altre? 
Arribo a la perfumeria per la música. Vaig fer les 
proves d’aptitud per entrar a un laboratori de 
perfumeria, fa 40 anys, i a l’entrevista em van dir 
“vostè casi és més músic que químic” i vam aca-
bar parlant de Stravinski  i de Bartók… Van pensar 
que un perfil de ciències sumat a l’afició musical 
lligava amb la feina creativa de fer perfums. No 
tinc cap antecedent familiar, normalment els per-
fumistes són “fills de” o “nebots de”, però no és 
el meu cas. 

Quina connexió tenen?
La descobreixes a posteriori. L’obra d’art és tot 
allò destinat al gaudi sensorial. La música emocio-
na a través de l’oïda i el perfum, a través de l’olor. 
Tenen molt en comú: són les úniques percepcions 
sensorials que no tenen objecte. Una arriba a tra-
vés d’ones invisibles que apreten el timpà i l’altra, 
a través d’unes molècules que s’evaporen, arriben 
al nas i generen respostes elèctriques al cervell. 
Potser són els sentits més emocionals i primi-
tius: l’olor es descodifica a la part més primitiva 
del cervell, la mateixa que gestiona les respostes 
afectives, la memòria… Fins i tot el llenguatge és 
comú: parlem de notes olfactives, el moble on hi 
ha les ampolletes per pesar és el piano o orgue, les 
combinacions d’elements s’anomenen acords…  

 
Agustí Vidal (Granollers, 1957) és 
llicenciat en ciències químiques i es 
dedica a la creació de perfums des 
de 1979. Seus són Núvol de llimona, 
creat amb el xef Jordi Roca, el Perfum 
de Granollers o Ignition, un encàrrec 
del Circuit de Catalunya. Autor del 
llibre Los secretos de la elaboración del 
perfume (2017), ha fet conferències 
i seminaris arreu del món. La seva 
formació acadèmica inclou estudis 
de piano, composició i direcció. Des 
de 1984, és director de la Polifònica, 
una coral singular, caracteritzada per 
la innovació dels seus espectacles i 
l’eclecticisme del seu repertori.

Des del novembre passat, ets membre de 
l’Academia del Perfume, formada per fabri-
cants, detallistes i professionals com tu. 
L’Academia neix per tornar a posar en valor la 
perfumeria. Fent un símil amb el vi, la perfumeria 
ara està al nivell de quan el vi es venia en brics al 
súper. Però la indústria del vi hi ha sabut donar 
la volta, tothom sap que el vi és una cosa precio-
sa, una “obra d’art”. Hem de trobar un camí per 
aconseguir posar en valor el que fem, tant si el 
perfum val 30 com 200 euros. 
 
Expliques que tens “la sort de treballar tant 
perfumant lleixius o gels de bany, com pells de 
senyors i senyores…”
Sí, tota la meva trajectòria m’ha agradat poder-
ho fer així. La indústria fa perfums per a tot allò 
que es pot perfumar: productes de neteja, per a la 
roba, higiene personal..., i llavors hi ha la perfu-
meria fina, la colònia. Ara, per exemple, treballo 
en un gel de bany, un parell de perfums femenins, 
un de masculí, suavitzants… He preferit, i ho he 
pogut fer, no especialitzar-me: tinc una mentalitat 
més renaixentista, d’intentar saber més de tot i no 
limitar-me a una cosa. 

Per on van les tendències, els gustos olfactius, 
actualment? 
Espanya continua tenint les seves especificitats en 

ENTREVISTA A

 “La perfumeria 
ara està al nivell 

de quan el vi es 
venia en brics 

al súper [...] 
Hem de trobar 

un camí per 
posar en valor el 

que fem”

Agustí Vidal
perfumista, director de la Coral Polifònica de Granollers
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 “La música emociona a través de l’oïda 
i el perfum, a través de l’olor” 

perfumeria aplicada a suavitzants, gels de bany… 
amb olors que a fora no es fan. El franquisme va 
ser molt impermeable al que passava a la resta 
del món i tenia una perfumeria autòctona amb 
marques potents, com el Flor, que es fabricava a 
Granollers, o el Magno de la Toja, a la Corunya, 
o la Nenuco, que era catalana i que ara és d’una 
multinacional. Hi ha un substrat olfactiu que no 
s’ha perdut, ric històricament, que es remunta a 
l’edat mitjana, a l’època dels àrabs. Aquesta herèn-
cia cultural la resta de països europeus no la tenen. 
Ens agrada el perfum, però ens falta cultura per 
fer-lo servir bé. 

No ens sabem perfumar?  
Un perfum serveix per a alguna cosa, no és el 
mateix un perfum per anar a segons quin sopar 
que per anar a treballar… Una bona cultura del 
perfum implica tenir-ne dos o tres, un per a cada 
ocasió. Sobretot és important que tu t’hi sentis 
bé i que el perfum comuniqui el que tu vols. A 
Europa porten més anys fent això. Aquí, les gene-
racions joves ja ho fan així, però entre la gent més 
gran, n’hi ha que no ha passat de la colònia 1916, 
per dir-ne alguna. El perfum et dona unes bones 
eines, si les saps fer servir. Quan t’has tret tota la 
roba, el que queda és el perfum, com deia Joyce. 

Com s’educa el sentit de l’olfacte?
La primera cosa és la consciència. El primer dia 
que vaig començar a la feina era un nas verge i 
això és una gran dificultat: jo era de ciutat i tenia 
poques experiències olfactives. La gent que ha 
viscut al camp té més referents olfactius: la terra 
mullada, l’aire quan ha de ploure, el bestiar… I 
després de tenir la consciència, la pràctica: els per-
fumistes ens estem 8 hores al dia olorant, reconei-
xent milers de matèries primeres, l’olor que fan 
soles i barrejades… Es considera que un perfumis-
ta comença a saber-ne a partir del cinquè any. 

Les teves notes olfactives preferides són...
A l’Acadèmia la meva cadira és la de la magnòlia, 
vaig escollir-la perquè és una olor densa, trans-
parent i efímera, només la pots olorar un dia. Tot 
i que el llessamí és la que em fascina més de la 
natura, perquè és un compendi de moltes coses: 
transparència, densitat, lluminositat, sensualitat. 

Tornem a la música. Fa 33 anys que ets director 
de la Coral Polifònica de Granollers.
Ha estat el complement a la meva professió, que 
m’ha permès viure la música des de dins. M’he 
adonat que escoltar música o descobrir-la, no 
tenen res a veure; on disfruto és als assajos: allà 
trec l’entrellat de la partitura. Hem fet una feina 
molt diferent de la resta de corals: ja fa anys que 
plantegem els concerts com una història amb un 
argument que ens permet donar-hi un sentit. Amb 
els anys, arribo a la conclusió que la qüestió no és 
si música clàssica o música moderna: la música és 
bona o no ho és; cantar Brahms i després Beatles, 
no té per què ser un pecat. La música és emoció 
pura i és atemporal el fet de provocar-la, amb una 
melodia de fa 20 o 400 anys.  

Dones molta importància al fet de generar nou 
repertori. 
Si les corals no fem treballar als compositors, qui 
ho farà? Sí, tenim la voluntat de generar repertori 
nou i per això encarreguem molta música. I tam-
bé volem difondre els nostres compositors, Ruera, 
Oltra... Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Un 
problema que tenim és que ens costa amortitzar 
la feina. El nostre darrer espectacle, Sarau, el vam 
treballar un any i mig, i només l’hem representat a 
Granollers i Canovelles. A la coral ens hem fet tots 
grans, hi ha poc relleu: és un problema general de 
les corals del país. No s’acabarà el moviment coral, 
però les expectatives dels joves potser són unes 
altres, més en la línia de repertoris de programes 
de televisió com Oh Happy Day.  

“[Amb la 
Polifònica], 
hem fet una 

feina molt 
diferent de la 

resta de corals: 
plantegem els 

concerts com 
una història 

que ens permet 
donar-hi sentit” 
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Els grups municipals opinen

STOP pujades transport!

Reclamem la congelació dels preus del 
transport públic i l’obertura d’un debat 
ciutadà sobre un nou model de política 
tarifària que tingui en compte el poder 
adquisitiu, la intensitat de desplaçaments 
i la funció que en fa cada persona usuària. 
L’endeutament del sistema de transport 
públic és un problema greu que s’ha 
d’afrontar amb mesures que evitin aug-
mentar les elevades aportacions que fem 
usuàries i usuaris a través del bitllet. Per 
dues raons: per garantir el dret a la mobi-
litat, en una situació en què el transport és 
una despesa molt important per a perso-
nes i famílies, com perquè les pujades no 
ajuden a incentivar el pas del cotxe privat 
al transport públic, canvi de model abso-
lutament vital pel futur de la humanitat.
És urgent exigir els deutes pendents a 
l’estat espanyol. D’una banda els 3.900 
milions d’euros en inversions a la xarxa 
ferroviària que va comprometre’s al 
pla de Rodalies 2008-2017. A aquest 
deute cal sumar-hi els 540 milions 
d’euros pendents en el transport públic 
metropolità de Barcelona. També, és 
important demanar a la Generalitat que 
compleixi en el desplegament de noves 
formes de finançament com preveu la llei 
21/2015, gravant a qui s’enriqueix de la 
predominant presència del cotxe privat. 
Tanmateix, com ha expressat la plataforma 
per la Promoció del Transport Públic i la 
Federació d’Associacions de Veïns de Bar-
celona, considerem imprescindible exigir 
a Generalitat i als ajuntaments que actuïn 
amb exemplaritat anul·lant definitivament 
les subvencions al Circuit de Catalunya.
També és necessari acabar amb la situa-
ció privilegiada d’una part de la direcció 
i alts càrrecs de TMB i Rodalies amb sa-
laris molt per sobre del conveni. D’altra 
banda, a causa del fet que en el transport 
públic han augmentat darrerament molt el 
nombre de desplaçaments de turistes, cal 
estudiar fórmules tarifàries perquè aquest 
sector pagui el cost real del transport i es 
deixi de castigar amb pujades l’ús quotidià 
del transport públic.

Assemblea Crida per Granollers-CUP
http://www.cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

Como cada año hemos presentado propuestas al equipo de 
gobierno para mejorar Granollers.
Os exponemos algunas de ellas:

IMAGEN INSTITUCIONAL
Nuevo vídeo promocional de ciudad
Letras “Bienvenidos a Granollers” entradas rotondas del 
municipio

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Web de presupuestos participativos 
WhatsApp de atención al ciudadano
Paneles informativos 
Pantallas informativas leds 

SMART CITY
Pasos de peatones inteligentes

URBANISMO-VIA PÚBLICA 
Mantenimiento e inversión en los 16 barrios de Granollers 
Escaleras mecánicas-tapiz rodante peatonal en la zona de la 
Font Verda
Pasarela-puente en el río Congost (Conexión barrio Hostal-
Parque Lledoner con Canovelles)
Colocación valla de la vía del tren en la subida al hospital
Sustitución valla oxidada en camino Ramon Llull en el 
puente del río Congost 

INFANCIA Y JUVENTUD
Nuevos espacios de ocio al aire libre
Losetas de caucho para los parques infantiles 

ACCESIBILIDAD 
Parques infantiles adaptados a niños con discapacidad
Supresión barreras arquitectónicas en la vía pública
Supresión barreras arquitectónicas en edificios municipales 
WC adaptados en edificios municipales e instalaciones 
deportivas
Formación del personal del ayuntamiento en lenguaje de 
signos
Formación presencial y con manuales del lenguaje de signos 
en los centros educativos
Adaptación de la megafonía de las instalaciones municipales 
a las personas sordas

SOSTENIBILIDAD –EFICIENCIA ENERGETICA
Nuevo alumbrado en el parque del Lledoner y parking 
Congost

MOBILIDAD 
Ampliación de los carriles bici

MEDIOAMBIENTE
Adhesión a Viles florides, para aumentar las zonas verdes 
de la ciudad
Colocar contenedores de reciclaje de aceite usado

DEPORTE 
Ampliación de las unidades de desfibriladores en los espa-
cios deportivos
Reforma de las instalaciones exteriores de las pistas de 
atletismo
Nueva pista polideportiva en la zona de básquet de Ponent
Parques-gimnasios biosaludables
Parques Street Workout (calistenia- aire libre)

SALUD PÚBLICA 
Instalación de dispositivos anticonceptivos para palomas

ANIMALES DE COMPAÑÍA 
Circuitos caninos para agilty
Ferias de adopción de animales de compañía

SEGURIDAD CIUDADANA 
Instalación de cámaras de seguridad en la vía pública
Dispositivos antiahogamiento en coches policía, escuelas, 
guarderías, bibliotecas, centros cívicos…
Señales de aviso de alerta de velocidad

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Granollers es naranja

Agradecer una vez más los 9.295 votos 
que obtuvimos en el pasado 21-D, siendo 
Cs la fuerza más votada en Granollers. 
Esto nos llena de satisfacción y orgullo. 
También, queremos agradecer las innume-
rables muestras de simpatía y apoyo recibi-
das en la ciudad durante toda la campaña. 
Todo ello a pesar de las dificultades, como 
la campaña de desprestigio orquestada 
por organizaciones independentistas y 
la pegada masiva de carteles y pegatinas 
difamando y manipulando informaciones 
sobre Cs. Nunca nos verán hacer acciones 
similares ni ir a un acto electoral de otros 
partidos con la intención de reventarlo o 
insultar… También nos satisface compro-
bar cómo los partidos independentistas 
ven estancado su apoyo (-0,5%) a la par 
que los constitucionalistas hemos crecido 
casi un 4% en nuestra ciudad. Los resulta-
dos no sólo en el Vallés Oriental, sino en 
Cataluña en general, ponen de manifiesto 
que no hay una mayoría social que res-
palde las decisiones ilegales y unilaterales 
tomadas por los secesionistas.
Y, sí, ¡Inés Arrimadas es la primera mu-
jer en ganar unas elecciones en Cataluña!

CONTRA LA SUBIDA DEL PRECIO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO
Ahora empezamos 2018 con ilusión y 
renovadas fuerzas tras nuestro triunfo el 
21-D. A nivel municipal, una de las prime-
ras propuestas que haremos será mostrar 
nuestro rechazo y descontento ante la 
subida de precios en los billetes de trans-
porte público propuesta por la ATM. Con-
sideramos que esto es inadmisible, pues 
la movilidad es un derecho y esto pasa 
por contar con precios más asequibles. Es 
necesario ampliar los títulos de transportes 
especiales para las personas con riesgo de 
exclusión social. Estos colectivos, junto 
con el de estudiantes, debieran tener un 
trato más preferencial.
Por otra parte, proponemos una rebaja en 
las tarifas generales más utilizadas, caso 
de la T-10. De esta forma, impulsaríamos 
el uso del transporte público y disminui-
ríamos la contaminación. Siendo ésta una 
cuestión que a Granollers bien le hace 
falta.

Grupo Municipal Cs Granollers 
Mail: granollers@ciudadanos-cs.org 
¡Síguenos en las redes sociales!

Nuestras propuestas 
para el presupuesto 2018

Crida-CUPPP Cs
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L’Estat del Benestar és possiblement un 
dels assoliments de la socialdemocràcia, i 
de la societat en el seu conjunt, més i millor 
valorat per la ciutadania. En tots els països 
del nostre entorn europeu s’han vertebrat, 
d’una o una altra manera, mecanismes de 
protecció social davant l’adversitat amb un 
alt component redistributiu. Es tractava de 
corregir situacions de vulnerabilitat que pre-
nen formes molt diferents, des de la malaltia 
pròpia o la d’un familiar, a la desocupació, 
la discapacitat, la pobresa o l’exclusió labo-
ral i social.
Des del govern municipal de Granollers hem 
demostrat en els darrers anys que l’atenció a 
les persones és un dels eixos fonamentals de 
la nostra acció, tot posant l’accent en aquells 
ciutadans i ciutadanes amb més dificultats.
És per això que els serveis socials conti-
nuen essent prioritaris en la nostra acció 
de govern. El nostre objectiu és continuar 
treballant per a la cohesió social, la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat, tot donant suport 
a qui més ho necessita.
Cal treballar per garantir a tothom 
l’assoliment de drets tan fonamentals com 
el de l’accés a l’alimentació, a un habitatge 
digne o a la cobertura de les necessitats més 
bàsiques.
Hem de continuar posant els mitjans neces-
saris per a una gestió eficient i eficaç dels 
recursos disponibles, impulsant com hem 
fet fins ara la col·laboració constant amb el 
teixit associatiu, potenciant i posant en valor 
la imprescindible tasca que porten a terme 
els voluntaris i voluntàries.
Així mateix, prendrem les mesures adients 
per protegir col·lectius en risc com ara les 
persones grans, els infants o aquells ciuta-
dans i ciutadanes en situació de precarietat. 
Continuarem treballant per oferir el suport 
necessari a col·lectius com les persones amb 
discapacitat o amb dependència per tal de 
garantir la igualtat d’oportunitats i evitar 
qualsevol tipus de discriminació.
Avui els riscos socials s’han tornat més 
heterogenis i, per tant, també menys pre-
dictibles, les noves cares de la desigualtat, la 
solució a l’infrafinançament estructural de 
les polítiques d’atenció a les persones que 
es veuen com a despesa i no com a inversió, 
esdevenen per a nosaltres prioritats en la 
nostra acció política, cal seguir cercant una 
societat inclusiva, més justa i cohesionada.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

A finals d’agost de 2016, el grup mu-
nicipal del PDeCAT-Demòcrates denun-
ciàvem la situació de manca de neteja que 
vivim a Granollers. Situació que s’havia 
accentuat a l’estiu per, en paraules del 
regidor Segovia, “una actuació menor de 
l’empresa encarregada de la neteja durant 
els mesos de vacances” i que va provocar 
les queixes dels veïns de la Font Verda.
Aquella denúncia es produïa a les portes 
de l’adjudicació d’un nou contracte de 
neteja per part de l’Ajuntament, que 
s’havia demorat i prorrogat durant uns 
anys per problemes administratius i que 
es va acabar aprovant el setembre del 
2016. Ja aleshores vam témer que, tal 
i com estava plantejat, no resoldria els 
problemes que tenim actualment, per 
exemple millorar l’índex de recollida 
selectiva.
Però què vam demanar, davant aquell 
nou contracte (que ens costa gairebé 5 
milions d’euros cada any)? Dedicar un 
treballador de l’Ajuntament exclusiva-
ment al seguiment del contracte: per 
detectar incompliments i corregir mal 
funcionaments. Ha trigat més d’un any a 
fer-ho. Incorporar un sistema de pesatge 
als camions per detectar on es genera més 
residu i optimitzar la recollida. Obrir una 
línia d’incidències per recollir queixes i 
millorar el servei. Actualment, els grups 
tenim poca informació d’aquest segui-
ment.
Aquestes festes nadalenques ens hem 
fet un tip de tornar a rebre, i veure a les 
xarxes, fotografies de denúncia de grano-
llerins que ja s’han cansat de veure, dia sí 
i dia també, imatges de brutícia als seus 
carrers i a les seves places. Els ciutadans 
paguem uns impostos suficients, i durant 
tot l’any (vosaltres recordeu si algun 
estiu o Nadal heu pagat menys perquè 
l’empresa fa menys hores?), per rebre uns 
serveis de qualitat. La neteja no pot ser 
una excepció. I Granollers és capital. Una 
ciutat visitada per molts, de dins i de fora 
de la comarca. No podem seguir oferint, 
ni un dia més, una imatge de ciutat bruta. 
Cal canviar.

Àlex Sastre
Portaveu del PDeCAT-Demòcrates

Fa unes setmanes el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya sentenciava que la Generalitat 
ha de pagar a l’Ajuntament de Granollers 
al voltant d’1,5 M pel finançament de les 
escoles bressol municipals. El TSJC reconeix 
així l’obligació de la Generalitat a abonar les 
aportacions legalment compromeses pels anys 
2012, 2013 i 2014.
Aquest cursos, en els quals la Generalitat no 
va aplicar les subvencions a les escoles bressol, 
van coincidir amb el mandat de CiU, però 
amb el suport, des de l’oposició, d’Esquerra 
Republicana. Això va ser així no per manca 
de voluntat política per donar compliment a 
aquests compromisos, sinó per la incapaci-
tat pressupostària d’assumir aquesta i altres 
despeses a causa de la crisi econòmica i de 
l’infrafinançament constant per part de l’Estat 
Espanyol.
Malgrat que la sentència no és ferma i la Ge-
neralitat encara la pot recórrer, es tracta d’una 
bona notícia que celebrem, ja que és evident 
que massa sovint els ajuntaments ens hem de 
fer càrrec de despeses que no ens corresponen 
per tal de poder garantir els millors serveis als 
nostres ciutadans i ciutadanes. I aquesta sen-
tència no només posa en evidència la necessi-
tat de replantejar el model de finançament 
local, actualment massa depenent de les sub-
vencions i ajudes d’altres administracions, sinó 
que, a més, permetrà al nostre ajuntament, 
un cop sigui ferma, recuperar part d’aquests 
recursos.
I precisament relacionat amb aquesta notícia, 
volem recordar que el govern socialista es va 
negar ara fa uns mesos a aplicar la tarificació 
social a les escoles bressol de Granollers, 
precisament perquè la Generalitat no estava 
aportant la seva part al finançament del servei. 
Si finalment la sentència es declara ferma, 
però, l’equip de govern socialista ja no tindrà 
més excuses.
Però, més enllà del cas de les escoles bressol, 
no podem perdre de vista que el conjunt de 
les Ordenances Fiscals, a banda de ser un 
instrument per garantir el bon finançament 
del consistori, també poden ser un instrument 
de justícia social si tant les obligacions com 
les bonificacions fiscals s’apliquessin amb 
igualtat de condicions i en funció de la capa-
citat econòmica de les famílies. I és per aquest 
motiu que el nostre grup seguirà reclamant 
l’aplicació de la tarificació social al conjunt 
d’impostos, taxes i preus municipals.

Pep Mur i Planas 
Portaveu ERC-Acció Granollers
www.pepmur.cat

Serveis socials, 
una prioritat 
de la nostra gestióCiutat neta?

Tarificació social 
a les escoles bressol
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