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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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> Jugador i entrenador que han 
guanyat la medalla d’or en 
el darrer campionat europeu 
d’handbol

> Figueras, entrenat per García en 
les categories inferiors del Barça, 
s’ha consolidat en les quatre 
temporades que fa que és al BM 
Granollers

> García, extècnic del BMG, suma 
una nova experiència com a 
ajudant del seleccionador nacional

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 al ciclista d’Alfredo Lanz Rodríguez
Fotografia: Pep Botey
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Adrià Figueras
Toni García

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

 

Ajuntament de           Granollers

CARRER GIRONA,
DE LA VIA 
A L'ASFALT

DEL 26 DE FEBRER AL 25 DE MAIG DE 2018
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6 

Carrer de Girona sense urbanitzar, 1970. 
Fotografia d’Antonio Alcalde / Arxiu Municipal de Granollers
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El 9 de març de 1988 es va consti-
tuir el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, el primer president del 
qual va ser Josep Serratusell i Sijtes 
(CDC) que, aleshores, era el cap de 
l’oposició a l’Ajuntament de Grano-
llers. Serratusell va disputar-se la 
presidència amb Montserrat Tura, 
alcaldessa de Mollet, del PSC. La 
creació del CCVO donava compli-
ment al mandat de l’Estatut d’Autonomia 
que atribuïa a la comarca el caràcter de 
peça necessària en l’organització territorial 
catalana, juntament amb el municipi.
El CCVO es va constituir amb 33 consellers i conselleres, el mateix 
nombre que conserva avui, i amb seu provisional al carrer Roger de 
Flor. El 1991 va estrenar ubicació al carrer de Ricomà, 46. L’actual 
president és David Ricart, alcalde de Vallromanes, per ERC. 

INAUGURACIÓ DE LA SEU DEL 
CONSELL COMARCAL AL CARRER 

RICOMÀ, 1991. AUTOR DESCO-
NEGUT/CONSELL COMARCAL 

VALLÈS ORIENTAL

FIRA DEL DISC
Divendres 2 i dissabte 3 de març
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 2, 16 i 23 de març
Tot el dia. Plaça de la Corona

LA GRAN FIRA AL CARRER. GRAN CENTRE
Dissabte 3 de març. De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h 
C. Anselm Clavé, Joan Prim, Sant Roc i i Santa Anna

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de març
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de març
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de març
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters...)
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de març 
De 9 a 14 h. Parc Firal

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

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 10, 17, 24 i 31 de març
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 10 de març
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 10 de març
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

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

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

OPEN NIGHT
Divendres 23 de març
De 20 a 0 h

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 31 de març
Tot el dia. Pl. de Maluquer i Salvador

30

“La vie en rose” és el lema que inspira la 7a Open Night. La cita és 
el divendres 23 de març, a partir de les 8 del vespre fins a la 
mitjanit. Un centenar de botigues, restaurants i hotels mostraran la 
qualitat de la seva oferta d’una manera creativa i prenent el color 
rosa com a font d’inspiració. Gran Centre torna amb multitud de 
propostes comercials, gastronòmiques, de lleure i culturals per 
gaudir la ciutat tot just encetada la primavera. En aquesta edició, 
l’acció solidària es destinarà a Oncovallès. 
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REPORTATGE

Producte ecològic, proximitat i varietat, 
apostes del mercat del dissabte

.Els petits mercats de proximitat 
francesos, en què els productors 
venen directament la seva fruita, 
verdura, formatge... sense inter-
mediaris, va ser el model que va 
inspirar el mercat del dissabte que 
cada setmana s’instal·la a la plaça 
de la Corona. 
Una iniciativa municipal que acaba 
de complir el primer any de vida i 
que el passat 17 de febrer va cele-
brar-ho amb la música en directe 
del grup vallesà Brass The Gitano 
Band i l’obsequi de bosses reutilit-
zables a la clientela. 

namització Agrària, però també: llet, formatge, 
pollastre, ous, embotit, pa, conserves, mel, oli, 
planta aromàtica, menjar cuinat… de pagesos 
i elaboradors de Granollers i la comarca, de 
comarques veïnes i de més llunyanes.
El darrer concurs d’assignació de noves llicèn-
cies va incorporar alguns canvis “amb l’objectiu 
de millorar-ne el funcionament i augmentar la 
presència de producte agroecològic, que ara re-
presenta el 71 % del total”, explica el regidor de 
Serveis, Juan Manuel Segovia. O sigui, 17 dels 
24 projectes presents al mercat són de produc-
ció ecològica o estan en procés d’obtenir-ne la 
certificació. “S’aposta pel producte ecològic, la 
proximitat i la varietat, que són els elements que 

L’impuls del mercat respon a dos motius: “A 
Granollers, ciutat de mercats, hi faltava un 
espai fix destinat a la producció de proximitat i, 
d’altra banda, ens interessa molt promocionar 
l’agricultura del municipi a l’entorn de Palou”, 
explica el regidor d’Activitats, Albert Camps.
Després d‘un primer any de prova, pot dir-se 
que el mercat s’ha fet un espai entre els pro-
ductors i la clientela, i que ara s’entra en la fase 
de “consolidació”. 
En aquests moments, el conformen una quin-
zena de parades i 24 productors. Així, hi podem 
trobar, sobretot, producte fresc: fruita, verdura 
i hortalisses, que són “el motor del mercat”, 
segons Vicenç Planas, tècnic municipal de Di-

El producte 
agroecològic 

representa 
el 71 % del total:  

17 dels 24 
projectes 

són ecològics o 
estan en procés 

de ser-ho

Lourdes Busquets, 
productora

Ven el pollastre ecològic 
de Can Pep Julià de Palou, 
un pollastre no medicat, 
que pastura i que sacrifi-
quen passats tres mesos 
(el normal és un mes). 
Gent sensibilitzada en 
temes de salut és qui més 
valora el producte, segons 
la Lourdes. “Qui el prova 
diu que és molt gustós”. 

Jordi Matas, pagès

El seu producte estrella 
és la mongeta del ganxet. 
A les terres de Blanes, 
on treballa amb la dona 
i el fill, conrea tota mena 
d’hortalisses: pastanaga, 
enciam, escarola, porro, 
api, nap... “El mercat fun-
ciona, la gent ja hi ve amb 
el carro”. El repte, per 
ell, és“ajustar el preu del 
producte ecològic”. 
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però, que cal comprar directe d’origen, cosa 
difícil en el cas del plàtan, en què es planteja fer 
una excepció: “Es tracta que les parades puguin 
complementar la seva oferta, sense compro-
metre l’autenticitat i la credibilitat del projecte”, 
raona Vicenç Planas. 
No es disposa de dades concretes sobre volum 
de vendes, si bé es constata una notable afluèn-
cia de clients. Pel que fa als productors, alguns 
ja consideren el mercat “com una peça clau del 
projecte”, segons Planas, si bé alguns altres no 
han renovat la llicència perquè no han acom-
plert els objectius marcats. “Tenim  quatre anys 
per endavant, en un món canviant, però amb un 
projecte consolidat”, conclou Albert Camps. 

Les parades de la plaça de la Corona s’han fet un lloc 
entre la clientela de Granollers

Alguns 
productors ja 
consideren el 

mercat com una 
peça clau del seu 

projecte

fan atractiu i singular el mercat”, afirma Camps, 
que aclareix: “No es tracta de reproduir en petit 
el mercat del dijous”. Pel que fa a la tipologia, 
catorze projectes són de fruita i hortalisses 
(58 %), tres de llet i productes làctics, tres de 
carn i derivats, i quatre més de flor i planta, 
plats cuinats, pa i conserves. 
L’aposta per la proximitat ho corrobora el fet 
que 16 projectes, un 67 %, procedeixen del Va-
llès Oriental; en concret, tres són de Granollers-
Palou, dos de Cardedeu, dos de les Franqueses i 
la resta, de Caldes de Montbui, la Llagosta, Lliçà 
d’Amunt, Llicà d’Avall, Llinars del Vallès, Sant 
Celoni, Santa Eulàlia de Ronçana, Tagamanent 
i Vilanova del Vallès. També n’hi ha tres del Ma-
resme i un del Baix Ebre, Osona, Pla d’Urgell, 
Baix Llobregat i Berguedà. 
La nova etapa del mercat també impulsa 
l’aliança entre projectes, de manera que qua-
tre parades aglutinen fins a 13 productors. Un 
exemple el tenim en la parada dels produc-
tes amb segell Fet a Palou, que ven pollastre 
ecològic de Can Pep Julià, llet de vaca de Can 
Ventosa i, ben aviat, formatges elaborats amb 
aquesta mateixa llet per Caseus Afinadors. Però 
al mercat encara podem trobar més productes 
del paratge rural de Granollers: mel de l’Abella 
Reina, cigrons de SAT Palou Agrícola, ous de Cal 
Mariné o mongetes del ganxet de Can Pla.
Tot el producte fresc que es ven al mercat és 
de proximitat o ecològic, o ambdues coses. En 
producte elaborat no es pot establir aquest 
requisit perquè l’oferta és més limitada. El da-
rrer concurs per optar a tenir parada al mercat 
els propers 4 anys va baixar el percentatge de 
producte no propi del 40 al 20 %. Uns productes, 

Adan Gil, Granollers

Omple cada setmana el 
carro de fruita i verdura al 
mercat de la Corona. Està 
convençut que el producte 
ecològic “es nota, per la 
qualitat; puja una mica 
més el preu, però val la 
pena, per salut i pel gust”. 
Que hi hagi productors 
d’aquí és un punt a favor: 
“Cal ajudar els ecològics i 
de proximitat”, és positiu”.

Carme Gálvez, 
Granollers

És veïna del mercat i hi 
passa cada setmana. Creu 
que “facilita la compra a 
qui treballa i no pot anar 
al mercat del dijous”. No 
és consumidora habitual 
de producte ecològic, però 
aprecia el producte autòc-
ton, de pagès i de proximi-
tat: “M’agrada ajudar els 
nostres veïns”. 

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

5

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2018



El carrer Josep Carner amb voreres més 
amples i arbres

El carrer de Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i 
el carrer d’Argentina, ja té voreres de 2 m d’amplada i, per 
primera vegada, arbrat. S’hi ha plantat deu roures, en les 
voreres ampliades i alguns, compartint espai amb l’asfalt i 
l’aparcament de la vorera  nord. A més, també s’ha renovat 
una part del clavegueram. A la vorera sud s’han desplaçat 
els punts de llum, per tal que no quedessin al mig del pas 
de la vorera. A més d’asfaltar de nou també s’ha soterrat la 
xarxa elèctrica. En la cruïlla amb el carrer de Josep M. de 
Segarra s’ha creat un nou pas de vianants, amb una ore-
llera que aporta més seguretat i farà disminuir la velocitat 
dels vehicles. L’obra ha tingut un cost de 119.974,80 euros 
IVA inclòs.

Vorera sud del c. Camp de les Moreres

Recentment també han acabat les obres de renovació de la 
vorera sud del carrer Camp de les Moreres, entre els car-
rers Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat. Els treballs 
han consistit a renovar l’asfalt de la vorera que incorpora 
dues franges de llambordes granítiques recuperades. A 
més s’ha renovat el prisma d’enllumenat i s’ha col·locat 
una nova xarxa de reg per als 16 nous arbres que s’hi han 
plantat: freixes, til·lers i perers de flor, espècies més ade-
quades a l’àmbit urbà. Precisament les voreres s’han hagut 
d’adequar perquè estaven en molt mal estat com a conse-
qüència de l’activitat de les arrels dels arbres.

Ja es pot deixar el vehicle en l’aparcament que s’ha 
ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes 
del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació 
l’aparcament ha passat de 212 places a 313. 
El solar on s’ha fet l’ampliació, de terra acabat amb 
sauló, té una superfície aproximada total de 2.514,40 
m2. En aquesta ampliació i en l’aparcament ja existent 
s’hi han plantat una seixantena de freixes i s’hi ha po-
sat enllumenat nou en columnes amb tecnologia led. 
Aquest aparcament donarà servei a les empreses del 
polígon Congost. Al costat d’aquest aparcament, a 
tocar dels horts municipals, el carrer d’Arquímedes i el 
riu Congost, s’hi ha habilitat una zona verda amb 380 
arbres, entre pins, alzines sureres, roures i pollancres 
que es regaran amb una nova xarxa. En aquest nou 
espai verd hi ha tres zones de pícnic, amb una font i un 
mirador, i una xarxa de camins que portarà als horts 
municipals i a les fàbriques del polígon.

Més aparcament i un nou espai verd al polígon industrial Congost
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Els propers 20, 21 i 22 de març, la nau 
Dents de Serra de Roca Umbert tornarà a 
ser l’escenari de la Fira Guia’t, un aparador 
de tots els estudis de formació professio-
nal que s’ofereixen a la comarca del Vallès 
Oriental i també a comarques veïnes. La 
Fira està organitzada pel Consell Comarcal, 
la Xarxa de Transició Escola i Treball (XTET) i 
l’Ajuntament de Granollers amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i s’adreça espe-
cialment als estudiants de 4t d’ESO. 
Així, durant tres dies, la Fira comptarà 
amb prop de 40 estands amb informació 
i demostracions pràctiques de centres de 
formació de la ciutat, de la comarca i també 
de poblacions del Maresme, el Barcelonès 
o Osona. S’oferirà així informació sobre 
l’àmplia oferta que actualment té la For-
mació Professional, una formació que cada 
vegada és més valorada pels alumnes, les 
famílies i el món empresarial. I és que més 
del 50% de les persones que trien aquesta 
opció s’insereixen en el món laboral un cop 
acabats els estudis.
Com a novetat, en aquesta edició s’aposta 
per fer arribar la informació també a les 
famílies, un dels pilars que més incideix en 
l’elecció de les opcions formatives dels jo-
ves. Així, dimecres 21 de març hi haurà una 
fira de mostres oberta i dues visites guiades 
per a famílies a les 17 i les 18 h.
Podeu trobar més informació sobre la Fira 
Guia’t i inscriure-us a les visites guiades i a 
les xerrades a http://firaguiat.vallesjove.cat 

La Fira Guia’t 
arriba a la 9a edició 

12 centes educatius de primària i secundària 
de Granollers participen en la primera edició 
de la VallèsBot. Aquest projecte tecnològic i de 
robòtica neix del treball en xarxa entre profes-
sors, centres educatius, Ajuntaments i el Centre 
de Recursos Pedagògics. La iniciativa proposa 
als alumnes dels centres participants resoldre 
problemes de mobilitat en el seu entorn fent 
servir la robòtica.
La VallèsBot vol incentivar les vocacions tec-
nològiques dels alumnes i afavorir el treball en 
xarxa entre els centres educatius i els diferents 
agents de l’entorn per aconseguir continuïtat i 
coherència educativa. A més, es pretén promou-
re la cohesió social ja que l’activitat es fa dins 
d’horari lectiu, per tal d’arribar a tot l’alumnat, i 
no és competitiva.
En el projecte hi participen 17 centres educa-
tius de Granollers, Canovelles, les Franqueses 
del Vallès i la Roca del Vallès. L’objectiu és que 
tot el grup classe treballi en la proposta que 
el proper 24 d’abril es presentarà en públic a 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, coincidint amb 
el Mercat de Tecnologia de Granollers. Durant 
aquesta presentació pública un jurat avaluarà 
les propostes de tal manera que els alumnes 
podran aprendre de les valoracions que es facin 
de cada projecte.

Més informació a www.vallesbot.cat

Alumnes de Granollers fan 
servir la robòtica 
per millorar la mobilitat

12 dels 17 
centres 

participants 
són de 

Granollers
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Edició 2017 de la Fira Guia’t. Fotografia: Consell Comarcal 
Vallès Oriental
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El 19 de febrer s’ha celebrat un plenari de la 
Xarxa d’Infància i Adolescència de Granollers a 
la Sala d’Actes de la Biblioteca de Roca Umbert 
amb la participació d’una vuitantena d’agents de 
diversos àmbits de l’acció social vinculats amb 
els infants i els joves.
La trobada ha servit per ajudar a definir el nou 
Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) 
per als propers 6 anys.
L’actualització del Pla pretén vetllar per l’interès 

Granollers defineix el nou Pla Local 
per a la Infància i l’Adolescència

ESCOLES BRESSOL I LLARS 
D’INFANTS PRIVADES

LLI L’Alzina 
C. Corró, 187 (Ctda. Berenguer III, 3)
93 849 52 84
Visites concertades

EB Els Barrufets
Pl. Espanya, 52-56
93 013 91 01
Dissabte 7 d’abril, de 10 a 14 h

EB El Petit Príncep 
C. Corró, 159-161
93 840 32 09 / 619 82 19 54
Dissabte 14 d’abril, de 10 a 13 h
I visites concertades durant el curs

ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS

EBM Giravoltes 
Ctra de Caldes, 52  
93 861 65 65
Dilluns 16 d’abril, de 18 a 20 h

EBM Tortuga
C. Garrotxa, 8
93 870 93 52
Dimecres 18 d’abril, de 18 a 
20 h

EBM El Teler
C.Corró, 349
93 849 64 40
Dimarts 24 d’abril, de 18 a 20 h

LLI Mare de Déu de Fàtima
Ctra. De Caldes, 19
93 849 38 83
Dissabte 17 de Març, de 10 a 13h
I visites concertades durant el curs

LLI El Món Màgic 
C. Vallès, 39/ Francesc Macià, 60
93 870 68 99
Dissabte 7 d’abril, de 10 a 13 h

LLI Pinotxo 
C. Josep M. de Segarra, 25
93 879 33 50
Dissabte 17 de març, de 10 a 13.30 h
I visites concertades durant el 
curs

EB Els Rossinyols
C.Menéndez Pelayo, 2-4-6
93 870 84 76
Visites concertades

LLI Xerric-Xerrac 
C. Bruniquer, 5-7, baixos
93 879 48 48
Visites concertades

EB Petits Exploradors
C. Sant Josep de Calassanç, 

150 
93 768 45 88
Dissabte 7 d’abril, de 10 a 13h

EB La Cabana
C. Princesa, 95
93 511 50 15 / 661 68 68 00
Dissabte 21 d’abril, de 10 a 13 h
I visites concertades durant 
el curs

dels infants i dels adolescents; suposa un pas 
endavant en matèria dels seus drets i deures i 
en el seu benestar; i s’està realitzant seguint un 
ampli procés participatiu. 
D’aquesta manera, hi participen a través de 
grups de treball tècnics municipals, famílies, 
entitats, agents socials, adolescents, el Consell 
dels Infants, etc.

Línies estratègiques fins al 2024
L’elaboració del nou Pla s’ha dividit en dues fa-
ses de treball que culminaran amb la presenta-
ció d’un document consensuat per les diferents 
parts que es portarà a aprovació al ple. Aquest 
document haurà de donar resposta als principis 
bàsics del PLIA, un pla transversal que inclou 
la perspectiva de les diverses àrees municipals, 
respon a les estratègies d’actuació comparti-
des, es treballa en xarxa i és flexible, dinàmic i 
inclusiu. 
El Pla Local de la Infància i l’Adolescència 2018-
2024 vol esdevenir l’eix vertebrador de totes les 
polítiques municipals i el punt de partida rea-
lista entre les potencialitats socials, educatives, 
inclusives i d’equitat que cal anar construint a la 
ciutat.

JORNADES DE PORTES OBERTES
a les escoles bressol i llars d’infants

Curs 2018 / 2019
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Els ajuts al lloguer i a la rehabilitació 
arribaran a tots els barris de la ciutat

L’Ajuntament de Granollers ha rebut 199 
sol·licituds d’ajudes per al pagament del llo-
guer, corresponents a la segona convocatòria 
de subvencions adreçades a ajudar a garantir el 
dret a l’habitatge. 119 de les sol·licituds són de 
joves entre 18 i 35 anys, 13 de majors de 65 anys 
i 67 de persones en diverses situacions: bene-
ficiàries d’un contracte de lloguer formalitzat a 
la Borsa de Lloguer Municipal, 42 sol·licituds; 
famílies amb un membre de la família amb una 
discapacitat superior al 33%, 14 sol·licituds; 
famílies monoparentals, 9 sol·licituds i dones 
víctimes de la violència de gènere, 2 sol·licituds. 
Per aquest concepte l’Ajuntament hi destinarà 
276.258,14 euros, mentre que en la convocatòria 
de 2016 hi va atorgar 83.088,63 euros, correspo-
nents a 50 ajuts.

Més pisos per a la borsa de lloguer

Pel que fa als ajuts per incentivar l’aportació 
d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal 
(BLLM) s’atorgaran a una vintena de propietaris 
que rebran 1.000 euros cadascun per adscriure-
hi el seu pis durant 5 anys, que es posarà a 
lloguer a preu reduït per tal de fomentar l’accés 
a un habitatge assequible. El preu mitjà del llo-
guer d’un pis a la BLLM ha estat durant aquest 
darrer any de 469’49 euros. El 42% dels con-
tractes de la Borsa de Lloguer Municipal forma-
litzats el 2017 han estat de persones de menys 
de 35 anys de tots els barris de la ciutat. Entre 
la convocatòria de subvencions de 2016 i la de 
2017 s’han sumat als ja existents 39 pisos a la 
Borsa de Lloguer Municipal. En aquesta convo-
catòria també s’han rebut 16 sol·licituds d’ajuda 

per al pagament de les despeses per obtenir la 
cèdul·la d’habitabilitat i el certificat energètic. 

Esgotats els ajuts d’accessibilitat

Respecte als ajuts d’accessibilitat, l’Ajuntament 
destinarà 95.910,62 euros al pagament 
d’obres de millora de vestíbuls i instal·lacions 
d’ascensors en 12 edificis, dels quals només 1 
és un habitatge unifamiliar. Per aquest motiu 
les ajudes a la millora de les condicions d’accés 
hauran permès la supressió de les barreres 
arquitectòniques existents per a més 154 habi-
tatges. Les ajudes per a les millores de façanes 
i de mitgeres d’habitatges representaran una 
inversió pública en el foment de la rehabilitació 
dels edificis de la ciutat, en la seva eficiència 
energètica i en el paisatge urbà que es realit-
zaran properament en 125 habitatges repartits 
en diferents blocs de tota la ciutat. L’aportació 
municipal serà de 96.583,54 euros. En aquestes 
dues línies d’ajuts el nombre de peticions ha 
superat la dotació prevista. 

Nova convocatòria de subvencions

L’Oficina d’Habitatge de Granollers ha atès més 
de 20.000 persones l’any 2017, i ha tramitat 658 
expedients de les diferents ajudes al pagament 
del lloguer de la Generalitat de Catalunya, a les 
quals cal sumar la convocatòria d’ajuts muni-
cipals que va permetre a la ciutadania disposar 
d’una línia ininterrompuda d’ajuts al lloguer du-
rant el 2017. Aquest 2018 s’obrirà una nova con-
vocatòria de subvencions del Pla d’Habitatge.

 La segona 
convocatòria del 

Pla d’Habitatge 
rep 200 peticions 
d’ajuts per pagar 

el lloguer, la 
majoria de joves 
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1
9.30 a 12 h. Sessió informativa. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

5
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 hores
Negociació de condicions de venda: tanca 
comandes i defensa el marge
Reforçar les tècniques de negociació comercial 
per evitar l’excessiva pressió del client i defensar 
els preus de venda
Cambra de Comerç de Barcelona - Delegació de 
Granollers

6
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria 
Treballo a casa, com em planifico?
Eines i recursos per gaudir de la millor vessant 
de poder treballar a casa
Granollers Mercat

14.30 a 16.30 h. Formació. Comerç. 
El comerç unipersonal o familiar. Oportuni-
tats per créixer
Aprèn a reconèixer les oportunitats que té el teu 
comerç per créixer i ser més competitiu
Granollers Mercat

7
9.30 a 12.30 h. Càpsula Punttic. Emprenedoria 
Eines Geoposicionament i fotografia 360º per 
al teu negoci
Granollers Mercat

8
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria 
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalitza-
ció de l’atur
Granollers Mercat

12
10 a 13.30 h. Jornada. Dones Emprendores
Contes amb gust de Xocolata
Fes xarxa amb altres emprenedores 
Org. EmpentaGranollers

13
10 a 19 h. Formació de 16 hores
Integració eficient de tecnologies renovables 
i sistemes d’alt rendiment en l’edificació
Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

14
9.30 a 12.30 h. Càpsula 
Twitter per a empresa i emprenedors
EmprenTIC: El meu negoci a Internet
Granollers Mercat

15
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h
Com obrir una franquícia
Coneix el model de negoci de la franquícia
Granollers Mercat

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

9 a 14 hores. Formació bonificable de 10 hores 
Gestió telefònica: millora la imatge de 
l’empresa
Adquirir els coneixements i les habilitats que 
permetin donar un valor afegit a l’atenció al client
Cambra de Comerç de Barcelona - Delegació de 
Granollers

16
9 a 14 h. Formació bonificable de 20 hores 
Gestió i Planificació de Projectes
Capacitar als assistents per gestionar projectes 
amb eines de gestió d’equips i recursos, disseny, 
planificació i execució
Cambra de Comerç de Barcelona - Delegació de 
Granollers

19
14.30 a 16.30 h. Formació. Comerç 
Negocis locals: Com atraure clients 
de proximitat per Internet?
Coneix les eines per arribar als teus potencials 
clients mitjançant internet amb una estratègia 
Social, Local i Mòbil
Granollers Mercat

21
9 a 18 h. Formació bonificable de 8 hores 
Reglament CLP 
Conèixer els objectius generals del reglament CLP 
el seu àmbit d’aplicació i les modificacions. Etique-
tatge i utilització d’eines informàtiques
Cambra de Comerç de Barcelona - Delegació de 
Granollers

22
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalitza-
ció de l’atur
Granollers Mercat

CICLE FISCAL
9
9.30 a 13.30 h. Formació
Coneix el que pots i no pots deduir en 
els teus impostos per a no tenir sancions 
d’Hisenda
Quines despeses i quin IVA em puc deduir?
Granollers Mercat

16
9.30 a 13.30 h. Formació 
10 coses que els autònoms han de saber 
i ningú els hi explica
SL, autònom/a? Puc tenir atur? Puc treballar a 
més d’un lloc? I més...
Granollers Mercat

23
9.30 a 13.30 h. Formació
10 coses que els autònoms han de saber 
i ningú els hi explica
Si tinc una baixa? La jubilació? LOPD? I més...
Granollers Mercat

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

Març 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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8 de Març: “Per una història compartida, 
recuperem la memòria de les dones”

Aquest 8 de març, la campanya de commemo-
ració del Dia Internacional de les Dones està 
centrada en la recuperació de la memòria de les 
dones i la visibilització del rol que han jugat en 
la nostra història més recent.
L’any que Granollers commemora el 80è ani-
versari del bombardeig de la ciutat, des de la 
regidoria d’Igualtat de Gènere es recupera la 
memòria de les dones que es van organitzar a la 
rereguarda per fer front a la Guerra Civil.
Recuperar la veu i el pensament de les dones 
al llarg de la història permet fer visibles les 
seves aportacions i reconèixer l’existència d’una 
genealogia femenina: del fil de la història que 
vincula les dones i les seves lluites d’avui amb 
les que han protagonitzat les dones en el pas-
sat. Alhora, visibilitzar la història de les dones 
posa de manifest la vida quotidiana, encara més 
rellevant en moments tan convulsos com van 
ser els temps de guerra. 

Amb la intenció de destacar els noms propis 
que es van significar en la vida pública i visi-
bilitzar alhora les aportacions anònimes, la 
programació recupera, d’una banda, la figura de 
Federica Montseny, dirigent anarquista i minis-
tra de Sanitat i Assistència Social del novembre 
de 1936 al juny de 1937; i, de l’altra, les dones 
que es van organitzar a Granollers al voltant 
de l’agrupació de Mujeres Libres (Dones Lliu-
res), als anys 30, enmig d’un món dominat pels 
homes. Aquests seran els dos temes de què 
parlarà la catedràtica d’història contemporània 
de la UB Susanna Tavera a Can Jonch (dijous 15 
de març, 18.30). A més, el Centre de Cultura per 
la Pau acollirà dues mostres relacionades, del 5 
al 23 de març: “Frederica Montseny, 1905-1994” 
i una altra sobre els documents de l’Arxiu Muni-
cipal de l’agrupació local de Dones Lliures.
 
Diumenge 11 de març, acte central

L’acte central del Dia Internacional de les Dones 
es farà el diumenge 11 de març a la Porxada, a 
les 12 del migdia. La Taula d’Igualtat de Gènere 
llegirà el manifest i tot seguit es representarà 
l’obra de microteatre del Projecte Lilith, Indòmi-
ta, una reflexió sobre la situació de la dona en la 
societat actual. 
Altres activitats de la programació són la repre-
sentació del muntatge La mujer sola, emmarcat 
en la programació Dnit (2 de març, 21 h, Gra). 
Organitzat per l’associació EmpentaGranollers, 
Can Muntanyola acollirà un networking de dones 
emprenedores (12 de març, 10 h), en què les 
participants podran ampliar la seva xarxa de 
contactes i promoure sinergies professionals. 
Serà una activitat especial, que girarà al voltant 
de la xocolata (les inscrites hauran de portar 
una recepta que porti aquest ingredient) i que 
conduirà la narradora Susagna Navó, sota el 
títol “Contes amb gust de xocolata”. Les interes-
sades poden apuntar-se a través del Facebook 
d’EmpentaGranollers.

Espai sobre dones i creació contemporània

Del 5 al 9 de març, Ràdio Granollers emetrà un 
espai a l’entorn de la dona i la creació contem-
porània. Al llarg de tota la setmana, de 12.10 a 
12.40 es faran tertúlies amb artistes procedents 
de diverses disciplines artístiques per debatre 
a l’entorn de les dificultats i oportunitats en 
l’àmbit cultural amb perspectiva de gènere.

La programació 
del Dia 

Internacional 
de les Dones 

difondrà el rol 
que van jugar 

les dones en la  
rereguarda de la 

Guerra Civil

Noia llegint al parc de 
l’Estació, any 1935. Autoria 

desconeguda. Col·lecció 
Josep Garrell i Soto / Arxiu 

Municipal de Granollers
Imatge del cartell municipal 

amb motiu del 8 de Març 
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“Dispositivo Labranza” és un taller adreçat a persones de més de 40 
anys, no necessàriament habituades a la dansa contemporània, que 
vulguin potenciar, descobrir i experimentar el moviment del cos fent 
un taller per crear un espectacle final. Es farà d’abril a juny al Centre 
d’Arts en Moviment de Roca Umbert.
El Colectivo Lamajara proposa un taller que s’inspira en els moviments 
de la feina al camp, per homenatjar els seus treballadors i treballado-
res, i la vitalitat humana. A Roca Umbert, aquesta proposta es con-
traposa a l’entorn fabril; dialoga amb el món rural i agrícola amb la 
voluntat compartida de modificar terrenys, cossos i entorns immediats 
a partir del moviment.
Lamajara és una organització d’artistes que comparteixen inquietuds 
sobre el llenguatge del cos i les seves possibilitats d’expressió. La 
formen creadors emergents, ballarins, etc., i busca donar suport a 
l’expressió artística lliure i a la producció d’una creació eclèctica.
El resultat del taller es presentarà a Roca Umbert el mes de juliol (dia 
6). Les sessions seran en dimecres, de 20 a 22 h. El taller és gratuït, 
però cal fer inscripció prèvia (les places són limitades). 
Més info, www.rocaumbert.com  

La Xarxa de Centre Cívics va comptar 
prop de 75.000 usos el curs 2016/17

Projecte de dansa contemporània “Dispositivo Labranza” 
durant el mes d’abril al Centre d’Arts en Moviment

El curs 2016/17, la Xarxa de Centres Cívics 
(XCC), integrada pels equipaments de Can Bas-
sa, Can Gili, Palou, Jaume Oller i Nord, va tenir 
un total de 74.875 usos, lleugerament inferior 

al curs anterior (75.968 usos), però un 6’6 % 
superior al curs 2014/15 (69.941 usos). Els usos 
compten les vegades que s’accedeix a un centre 
cívic per fer-hi un curs o activitat, una cessió 
d’espai, reunions d’entitats, ús d’ordinadors, 
petició d’informació, etc. 
La memòria de la XCC del curs passat també 
recull el percentatge d’acceptació de les pro-
postes de lleure i oci formatiu, que arriba al 
87 %. És a dir, de les 338 propostes fetes per al 
període setembre 2016-juliol 2017, se’n van dur 
a terme 295. Un 96 % dels usuaris valora entre 
bé i molt bé la programació de la XCC 

Cessió d’espais per a exposicions

Si sou una entitat o particular i teniu obra o una 
exposició per mostrar, podeu comptar amb els 
centres cívics. Aquests equipaments disposen 
de dos espais als centres cívics de Can Bas-
sa (90 m2, vestíbul) i Nord (190 m2, 1a planta) 
pensats per acollir exposicions. Els criteris 
d’admissió es guiaran per la qualitat i l’interès 
sociocultural i ciutadà. Cada entitat o particular 
s’ocuparà del muntatge i desmuntatge.El servei 
és gratuït i podeu sol·licitar-lo a: www.grano-
llers.cat/centrescivics

Participants al curs de joieria 
en macramé el primer 

quadrimestre d’aquest curs.
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Un any de funcionament del Consell de 
Ciutat

El Plenari del Consell de Ciutat s’ha reunit per 
compartir el treball de les comissions i presen-
tar noves línies d’actuació per aquest any. D’una 
banda s’ha revisat la feina feta a la Comissió 
de Participació que ha fet recomanacions per 
incorporar al Reglament de participació que 
s’està elaborant i és previst que s’aprovi abans 
de l’estiu. A més el Consell ja ha participat en 
el procés dels Pressupostos Participatius, i en 
farà el seguiment i el control d’execució, per 
part de l’Ajuntament, dels projectes escollits 
per la ciutadania. D’altra banda la Comissió de 
Civisme ha elaborat un document amb 10 pro-
postes que s’inclouran al programa de civisme 
que està organitzant l’Ajuntament i que aquesta 
primavera es començarà a visibilitzar. El Plenari 
ha aprovat dues noves comissions de treball que 
reflexionaran al voltant del Campionat del món 
de handbol femení que se celebrarà a Grano-
llers al 2021 i el desenvolupament d’una identi-
tat i projecció de la ciutat de Granollers.

La primera fase del procés de Pressupostos Participatius que fa re-
ferència a la presentació de propostes per millorar la ciutat ha finalit-
zat. S’han presentat 149 propostes destinades a fer millores als barris, 
als carrers, als parcs, als equipaments municipals… Aquestes idees 
proposades per la ciutadania seran analitzades per un grup de tècnics 
municipals que hauran de valorar quines són viables i quines no. Si hi ha 
propostes repetides o similars s’oferirà la possibilitat d’unificar-les en 
una sola. 
El període de valoració de propostes finalitza el 15 d’abril, i tot seguit 
es donaran a conèixer els projectes finalistes a través de la plataforma 
tecnològica www.granollers.cat/pressupostosparticipatius. És a dir del 16 
al 30 d’abril es podran conèixer els projectes que del 2 al 15 de maig es 
podran votar. Les persones a partir de 16 anys empadronades a Grano-
llers hauran d’escollir els 5 projectes que els agradin més, a través de 
la web. Els projectes que plantegin millores per a la igualtat de gène-
re, la sostenibilitat o la convivència intergeneracional 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.
Aquest és el primer procés de Pressupostos Participatius que porta a 
terme l’Ajuntament. Un procés innovador, vinculat al pressupost munici-
pal mitjançant el qual la ciutadania proposa i decideix a què van desti-
nats un milió d’euros del capítol d’inversions dels pressupostos munici-
pals de 2018 i de 2019 (500.000 € en cada anualitat pressupostària).

149 propostes presentades als Pressupostos Participatius
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A Granollers ja es pot recórrer un nou itinerari 
relacionat amb la recuperació de la memòria 
històrica: el que marca les set adreces on 
vivien veïns de Granollers deportats a camps 
de concentració nazis. Arran del treball de la 
granollerina Núria Sala hem pogut conèixer les 
biografies d’aquests set homes que havien nas-
cut a Granollers o que hi vivien en el moment 
d’esclatar la Guerra Civil i que les seves vides 
compromeses els van dur a l’exili, la deportació 
i, a sis d’ells, a morir en camps de concentració.
Granollers ha volgut incorporar la memòria 
d’aquestes persones en el teixit urbà. Per això 
en la darrera adreça coneguda d’on vivien hi ha 
una llamborda que explica qui era aquella per-
sona, quan va néixer, quan i on va ser deportada 
i si va ser assassinada o alliberada. L’artista 
alemany Gunter Demnig va ser qui va col·locar 
aquestes llambordes en el marc del projecte 
Stolpersteine, present en nombrosos països 
europeus i en diversos municipis catalans.

Granollers dibuixa l’itinerari dels seus veïns 
deportats a camps de concentració nazis

Més informació: www.granollers.cat/can-jonch

A dalt, els familiars dels 
deportats granollerins. A sota,  
fotografies del dia 28 de gener 
en què es van col·locar les set 

llambordes davant l’última 
adreça on vivien els deportats: 

Josep Pibernat, c. Tarafa, 90; 
Artur Masjuan, c. Girona, 70;   
Pere Giner, c. J. Umbert, 66; 

Francesc Abelló, c. Álvarez de 
Castro; Francesc Mompart, c. 

Ricomà, 53; Miquel Jané, c. 
Sant Jaume, 57; i Josep Pont, 

pl. de les Olles. Fotos: Toni 
Torrillas
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 1

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
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 Municipa de Granollers

DIVENDRES 2

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”
Reserves des d’una setmana abans
Es repeteix a les 18.30 h i els dv. 9, 16 i 23 
de maç en el mateix horari

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

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

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original, The Bookshop 
d’Isabel Coixet
L’activitat es repeteix a les 22 h

21 h GRA Equipament juvenil
Dnit al Gra: La mujer sola, Ana Plaza, de la 
CIA. Nagüal Teatro. Activitat dins de la pro-
gramació del Dia Internacional de la Dona

22 h Casino de Granollers 
28è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Ed Simon Trio
Més info.: www.jazzgranollers.com
Org.: JazzGranollers

DISSABTE 3

11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller BiblioLab. Empremtes increïbles 
(+5 anys) Amb Escuelalab
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
En cas de pluja, directament a la Porxada

Wiki-Lab d’art contemporani
Del 12 al 15 de març, de 17 a 20 h, es farà a Roca Umbert el projecte de 
traducció col·laborativa al català i al castellà del llibre d’assaig d’art contem-
porani Toward a Lexicon of Usership (2013) de Stephen Wright, un petit llibre 
teòric que busca investigar les implicacions en l’art, el coneixement i l’acció 
política de la creixent importància de l’usuari com una categoria estètica i 
politicoeconòmica. En la sessió també s’intercanviarà coneixement entre els 
participants i l’ autor. Inscripcions: www.rocaumbert.cat/espaidarts 

Un concert únic amb Jordi Savall
Un dels plats forts d’aquesta temporada al Teatre Auditori és la “Passió 
segons Sant Marc”, de Bach, que interpretarà Veus - Cor Infantil Amics 
de la Unió de Granollers, la Capella Reial de Catalunya i el conjunt 
instrumental Le Concert des Nations. Només es faran tres representa-
cions: a l’Auditori de Barcelona, a Granollers i a la Philharmonie de Pa-
rís. Una cita molt especial per la ciutat, pel caràcter de l’obra i dels seus 
intèrprets, per la seva gira internacional i per la direcció de Jordi Savall.

“De l’hort a la biblioteca” 
a Can Pedrals
El nou programa, “De l’hort a la biblioteca” 
arriba a Granollers, amb activitats per pro-
moure el patrimoni agrícola i gastronòmic del 
Vallès Oriental. Participen onze biblioteques, 
a la de Can Pedrals, el dia 7 es dedica una 
“Hora del conte” i el 23 s’inaugura l’exposició 
infantil “La carbassa, la poma i el pèsol, tres 
vegetals... molt femenins!” També hi trobareu 
un punt d’informació amb recursos diversos.
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16 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de jocs. Espai de jocs de taula 
per a públic infantil i familiar

17 h Centro Cultural Andaluz de Granollers
Festival de zumba i dansa

18 h Museu de Granollers
Visita dinamitzada per a famílies a 
l’exposició “Utopies persistents”
Activitat gratuïta

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing
Org.: Lindy Frogs

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

DIUMENGE 4

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Primats. La nostra petjada 
al seu món”
Reserves des de dues setmanes abans

17 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Viu la dansa amb 
"Zaquizamí"

17 h Centre Cultural
Petit Cineclub. La revolta del contes, de 
Jakob Schuh, Jan Lachauer i Bin-Han To 
(+6 anys)

18 h Parròquia de Sant Esteve
Cinema mut amb improvisació d’orgue 
“Christus”, i “Via Crucis” de J.M. Plum amb 
Álvaro Carnicero, orgue
Org.: Fundació Pro Música Sacra Grano-
llers

18h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Zaquizamí, de Roberto G. Alonso

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball Social, amb Camelot
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original, The Bookshop 
d’Isabel Coixet

DILLUNS 5

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina, Reduccions. Cor 
de crema, de Dorothy Parker, amb Empar 
Moliner. Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

DIMARTS 6

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

18 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada Aula de la Salut “Principals 
trastorns del son en els infants i com s'han 
de tractar” amb Cristina Ochoa

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Ben Hur, l'última epopeia de Hollywood”, 
amb Albert Beorlegui, advocat i periodista

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove Debat a bat 
(12-16 anys) Després del després, amb 
Íngrid Blanch. Inscripcions a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. One, Two, Three, de 
Billy Wilder

DIMECRES 7

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte. Al país dels contes 
(+3 anys), amb Caro Von Arend, narradora

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la Història... 
L’expansió territorial i marítima: el 
pactisme, conquestes i incorporacions, 
grups socials, activitats econòmiques, 
església i cultura (S. XIII-XIV)”, amb Diego 
Valverde, historiador
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

21 h Restaurant El Mirallet 
28è JazzGranollers Festival
Concert amb Carola Ortiz & Juan Pablo 
Balcázar Minimal hits

DIJOUS 8

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
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 Municipa de Granollers

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Katharine Hepburn and 
Hollywood's Golden Age, amb Cambridge 
School

19 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Logicofobistes 
1936. El surrealisme com a revolució de 
l’esperit”

DIVENDRES 9

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 Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Reserves des d’una setmana 
abans. Es repeteix a les 18.30 h i els dv. 16 i 
23 de maç en el mateix horari 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil. La Vall dels 
Mumin (6-7 anys), amb Glòria Gorchs

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Un cafè amb Mariona 
Camats i Corrado Bolsi

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Marie Curie, 
Marie Noëll
Es repeteix a les 22 h

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conferència “Gran reserva de l’òpera”
Biblioteques amb DO. Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

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

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert. Activitat oberta per a tots 
els joves de la comarca que, sols o en grup, 
vulguin mostrar dalt de l’escenari les seves 
creacions, obres i habilitats
Més info i inscripcions.: www.grajove.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Bodas de Sangre de Federico García 
Lorca i Oriol Broggi

22 h Casino de Granollers
28è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Kanan & Foster & Arnedo Trio

DISSABTE 10

8 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller. Workshop de percussió corporal 
amb Sergi Ramis. Activitat gratuïta
Més info i inscripcions a 
www.rocaumbert.com
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10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda, Entresons (0-15 mesos), 
amb Toni Cuesta i Joana Moreno
Inscripcions a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar “Històries d’Ósses”
Es repeteix a les 17.30 h
Reserves al 93 870 96 51 de 9 a 14 h i de 16 
a 19 h

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari “La Lluna i la data de Pasqua”
Es repeteix a les 19 h
Reserves al 93 870 96 51 de 9 a 14 h i de 16 
a 19 h

19 h Casino de Granollers 
28è Jazz Granollers Festival 
Concert, Combos i ensembles del Conser-
vatori Josep Ma. Ruera. Feel Good + Fem 
un break + Nica’s Dream + Emsembla Jazz 
Orchestra

20 h GRA. Equipament juvenil
Concerts de Lluna Plena. Programació 
musical amb grups de Granollers i comar-
ca cada dissabte de lluna plena
Org: ASGRAM 
Més info: www.grajove.cat

22 h Nau B1
Concert amb El Petit de Cal Eril i Xarim 
Aresté

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

DIUMENGE 11

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Primats. La nostra petjada 
al seu món”
Reserves des de dues setmanes abans

12 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Pere 
Català i Pic. Fotografia, patrimoni i avant-
guarda”

12 h Plaça de la Porxada
Dia Internacional de les Dones
Acte central. Lectura del manifest a càrrec 
de la Taula d’igualtat de Gènere, 
Microteatre Indòmita a càrrec de la Cia 
Projecte Lilith
Org.: Centre d’Informació i Recursos per a 
Dones (CIRD)
Col·l.: Taula d’Igualtat de Gènere de 
Granollers

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles "Carretó de contes". Un muntatge 
amb estímuls tàctils, visuals i sonors

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica "La simfonia de l'alegria" 
amb l'Orquestra de Cambra de Granollers i 
la presentació de David Puertas

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

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Marie Curie, 
Marie Noëll

DILLUNS 12

10 h Can Muntanyola
Contes amb gust de xocolata
Org.: Associació de dones emprenedores 
EmpentaGranollers 

17 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller "Wiki-Lab _ Toward a Lexicon of 
Usership (Cap a un lèxic d’ús)”
Projecte de traducció col·laborativa al 
català i al castellà del llibre d’assaig d’art 
contemporani Toward a Lexicon of Users-
hip (2013) de Stephen Wright
Inscripcions a www.rocaumbert.com

17 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura, Català fàcil Confidències 
d’una reina amb Teresa Sagrera, escriptora
Col·l.: Servei de Català de Granollers

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura, Llegir el teatre Sol, solet 
d'Àngel Guimerà, amb Francesc Viñas

DIMARTS 13

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) Al país dels contes 
amb Caro Von Arend, narradora

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Catalans entre dues guerres” amb 
Assumpta Montellà, historiadora i 
escriptora

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de poesia, Escampant els versos. 
D'equivocar-se així, d'Enric Casasses. Amb 
Joan Gener

DIMCRES 14

10.30 h UGT Vallès Oriental (C/Esteve Te-
rrades, 30, Baixos)
Jornada Informativa. “Transparència 
salarial per gènere: exposició, informació i 
estratègia”, a càrrec d'Aida Ruiz
Activitat dins de la programació del Dia 
Internacional de la Dona
Org.: UGT Vallès Oriental

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

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada “Beques i Ajuts Universitaris”, a 
càrrec dels membres de l'Agència AGAUR

DIJOUS 15

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
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 Municipa de Granollers

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

18.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Xerrada “Frederica Montseny, ministra a la 
reraguarda”, a càrrec de Susanna Tavera
Activitat dins de la programació del Dia 
Internacional de la Dona
Org.: Centre d'Informació i Recusos per a 
Dones (CIRD), Arxiu Municipal i Can Jonch.
Centre de Cultura per la Pau

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, Argelagues, de 
Gemma Ruiz, amb Albert Rubio

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre Fer Safreig de Quim 
Burtenga
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18 hTeatre Auditori de Granollers
Òpera. Don Carlode Daniel Gil de Tejada i 
Carles Ortiz

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Loving, de Jeff 
Nichols

19 h Llevant Teatre
Tragicomèdia Musical Y me morí, de Juanjo 
Cuesta Dueñas, Francesc Marginet, Abel 
Reyes i Marc Tarrida

DILLUNS 19

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Literatura i arts 
Dublinesos, de James Joyce + Dublineses: 
los muertos, de John Huston”, amb Fran-
cesc Viñas
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

DIMARTS 20

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers.
Més info 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 
“Per a què serveixen les matemàtiques a la 
nostra vida quotidiana”amb Claudi Alsina

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica Debat “Ètica 
i estètica: és possible l’una sense l’altra? 
El paper de les ideologies” amb Mariano 
Fernández i Fèlix Rabal
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició de pintura de 
Blanca Gibert. Fins al 10 d'abril

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Descobrint els clàssics 
(+17 anys) La mort a Venècia, de Thomas 
Mann

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars Handia, de Jon Garaño i 
Aitor Arregi

DIVENDRES 16

17.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta “Cuina de Festa!”
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a 
centres cívics o a www.granollers.cat/cen-
trescivics_inscripcions

17.30.h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”
Reserves des d’una setmana abans
Es repeteix a les 18.30 h i el dv. 23 de maç 
en el mateix horari 

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Loving, de Jeff 
Nichols
Es repeteix a les 22 h

17 h Centre Cívic Nord
DiverDivendres DiverIoga: ioga en família
Activitat gratuïta per a famílies amb infants 
de 4 a 7 anys
Cal fer inscripció prèvia al centre cívic

21 h Teatre Auditori de Granollers
28è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Chicuelo & Marco Mezquida, Conexión

21h Llevant Teatre
Tragicomèdia Musical Y me morí, de Juanjo 
Cuesta Dueñas, Francesc Marginet, Abel 
Reyes i Marc Tarrida

DISSABTE 17

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda Em gronxes? (16-36 mesos), 
amb Anna Farrés
Inscripcions a partir de 15 dies abans a la 
biblioteca o a 
ww.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17 h La Troca. Roca Umbert
Festegi qui vulgui. Festeja amb els Xics de 
Granollers. Activitat infantil (5-12 anys)
Org.: Xics de Granollers
Col·l.: La Troca Centre de Cultura Popular 
i Tradicional Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges, Guerrilla 
poètica (+5 anys), amb Gòria Gorchs
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h Plaça de la Porxada
70è Concurs de Colles Sardaniestes
Ballada de vigília de concurs amb la parti-
cipació de la Cobla Principal de la Bisbal

19 h Centro Cultural Andaluz de Granollers
Festival de dansa

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

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing
Org.: Lindy Frogs

22 h Nau B1
Concert amb Schizophrenic Spacers

DIUMENGE 18

10 h Plaça de la Corona
Pedalada dels Rellotges de Sol
Org.: Granollers Pedala

11 h Museu de Ciències Naturals
Observació del Sol des del Museu
L’observació es farà de manera contínua al 
davant de l'entrada del museu

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat “Granollers, modernista 
i noucentista”

11.05 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar “Històries d’Ósses”
Es repeteix a les  11.45 h, 12.30 h i 13.15 h
Reserves al 93 870 96 51 de 9 a 14 h i de 16 
a 19 h

11.30 h Plaça de la Porxada
70è Concurs de Colles Sardanistes amb la 
participació de la Cobla Sant Jordi - Ciutat 
de Barcelona

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Primats. La nostra petjada 
al seu món”
Reserves des de dues setmanes abans

17 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º Presentació de l'òpera 
Don Carlo a càrrec de Marc Heilbron

17 h GRA. Equipament juvenil
Tarda de cinema al Gra 
Projecció de dues pel·lícules. Una d’humor 
a les 17 h i una de terror a les 19.30 h
Org.: grup de joves Mad World

17,30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles Gnoma d’Emilia Esteban Langstaff 
& Eduard Blanch Barbany

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



19

DIMECRES 21

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda Em gronxes? (16-36 mesos) 
amb Anna Farrés
Inscripcions a partir de 15 dies abans a la 
biblioteca o a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time Contes en anglès (+4 anys) 
The Gruffalo, amb Cambridge School
Inscripcions a partir de 15 dies abans a la 
biblioteca o a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al dia, Els fona-
ments dels EUA. La víctima, de Saul Bellow, 
amb Ruth Vilar

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Xerrada “Sóm el que comuniquem: Eines 
de comunicació conscient” amb Pilar 
Muntan
Org.: Gran Centre Granollers

DIJOUS 22

11 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “Univers up 
to date – L’Univers al dia” produïda pels 
alumnes de primer d'ESO de l'Institut 
Marta Estrada de Granollers

15 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Taules informatives càncer de còlon i taller 
de nutrició
Org.: Oncovallès 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
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 Municipa de Granollers

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

18 h GRA. Equipament juvenil
Concurs audiovisual: El Gra d’Or
Viu-lo en pantalla gran!
Termini de presentació dels treballs: 15/03 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
Més info i bases a, www.grajove.cat
Coorganitza: AC Granollers

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre de poesia Generació 
(H)original, de Breu Edicions

DIVENDRES 23

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

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Victoria and 
Abdul, de Stephen Frears
Es repeteix a les 22 h

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
28è Jazz Granollers Festival. Nit de Jazz-
Granollers Records

DISSABTE 24

10 h Centre Cívic Jaume Oller
Caminada infantil. Sortida del Centre Cívic 
Jaume Oller en direcció Can Bassa
Org.: Associació Almaghfira

11 h Biblioteca Can Pedrals
BiblioLab “Espurnes” (6-12 anys) 
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica Passió segons Sant Marc, 
de Bach, amb La Capella Reial de 
Catalunya i Le Concert des Nations

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

DIUMENGE 25

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

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Victoria and 
Abdul, de Stephen Frears

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Carrer Girona, de la via a l’asfalt” 
Fotografies dels fons de l’Arxiu Municipal 
de Granollers
Fins al 25 de maig

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
“Pere Català i Pic” fotografia, patrimoni i 
avanguarda
Fins al 18 de març
“Logicofobistes. 1936. El surrealisme 
com a revolució de l’esperit”
Del 8 de març al 9 d’abril

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Fins al 8 de juliol
“Escarabats”
Fins al 8 de juliol
“Tu compres, tu decideixes, tu modeles 
el món?”
Del 8 al 18 de març
“Primats. La nostra petjada al seu 
món” de la Fundació Mona i el Museu de 
Ciències Naturals de Granollers
Fins al 29 d’abril
“Univers up to date – L’univers al 
dia”dels alumnes de 1r d’Eso de l’Institut 
Marta Estrada
Del 22 de març al 22 d’abril

AB GALERIA D’ART
“Temps de meditació” de Josep Uclés, 
Alberto Laporta, Francesc Serra, Antoni 
Clavé i Jaume Muxart

LLIBRERIA LA GRALLA
Exposició de pintura de Blanca Gibert
Del 20 de març al 10 d’abril

ALLIANCE FRANÇAISE
“La Model, 113 anys” de Salvi Rius
Fins al 24 de març

CAN JONCH.
“Federica Montseny, 1905-1994”
Una dona capdavantera de la lluita social 
i ferma defensora dels drets de les dones 
Mostra de documents de l’Arxiu 
Municipal de l’agrupació local Mujeres 
Libres de Granollers
Del 5 al 23 de març



Com ha estat l’experiència d’ajudant del selec-
cionador?
Ha estat brutal perquè el Jordi Ribera té unes idees 
boníssimes sobre l’handbol. Té una visió molt 
gran de com preparar un equip a nivell d’atac, 
defensiu, a nivell col·lectiu i de cohesió i la veritat 
és que totes aquestes coses que ell ha aportat a 
l’equip jo també les he pogut aprendre i he pogut 
ajudar en les cosetes que creia que podia aportar. 

Com quines?
Has d’intentar ajudar en aquell detall, no que 
s’escapa, sinó que pot sumar. On he sumat jo? So-
bretot en la preparació dels partits, en el de conei-
xement individual del rival. Tenim un moment de 
vídeo, de reunió amb els jugadors on els explico 
les característiques més importants de cada juga-
dor de l’equip contrari. També he col·laborat en la 
preparació col·lectiva, en el que em requereix el 
Jordi en els entrenaments.

Creus que l’èxit de la selecció pot empentar 
la pràctica de l’handbol?
Tots sabem les dificultats que va tenir l’handbol 
anys enrere a nivell econòmic i el daltabaix que va 
patir. Ara la recuperació és lenta però està essent 
sòlida. Aquesta medalla, que és de tot l’handbol, 
l’hauríem d’aprofitar per poder tenir més prac-
ticants, potser perquè els nostres jugadors no 
marxin a lligues exteriors perquè aquí no troben 
possibilitats econòmiques o no trobin equips que 
no tinguin ambició de jugar a Europa. El somni era 
guanyar una medalla i ara és que aquesta medalla 
pugui servir com a somni de molts.

 
El pes del Balonmano Granollers en l’handbol estatal s’ha 
fet sentir en aquest europeu que ha guanyat recentment la 
selecció espanyola. Els màxims exponents han estat Adrià 
Figueras, jugador del Fraikin, i el granollerí Toni García, 
com a segon entrenador, en una selecció on han jugat Joan 
Cañellas i Ferran Solé també formats al club. 
Toni Garcia, actual director tècnic de l’handbol formatiu del 
FC Barcelona, compagina aquesta tasca amb la de professor 
del Col·legi Jardí, on també ha deixat empremta de la seva 
passió per l’handbol i pels valors que transmet aquest 
esport als escolars. L’extècnic del Fraikin suma ara una nova 
i gratificant experiència com a segon de Jordi Ribera.

Hi ha una part de l’èxit de l’europeu que pugui 
correspondre al Balonmano Granollers?
Crec que el Granollers, amb la seva filosofia de 
planter, evidentment té el seu granet de sorra. Però 
crec que és un èxit de tot l’handbol perquè tenim 
jugadors que s’han format en equips molt impor-
tants com el Barcelona, el Valladolid, l’Ademar de 
León i ara juguen fora i també fan la seva aporta-
ció a la selecció. Aquest títol és una mica de tots, 
de tots els que estimem aquest esport. 

Vas ser un dels impulsors del torneig 
Coaliment.
Fa 22 o 23 anys jo era coordinador de la base del 
Balonmano Granollers i en aquell moment la pràc-
tica de l’handbol a les escoles era mínima. Així no 
podíem detectar i escollir nens que fessin handbol 
perquè no els vèiem practicar. Vaig proposar als 
meus directius i al gerent si podíem fer aquestes 
trobades d’handbol a Granollers. Era un projecte 
ambiciós que ara rutlla molt bé. El missatge era 
molt clar: juga a l’handbol amb els companys de 
la teva classe, que t’ho passaràs bé! Vam començar 
amb 550 nens, l’any següent 700, i ara em penso 
que estan en 1.250, la qual cosa vol dir que és una 
activitat boníssima a nivell escolar.

I quina trajectòria han fet les noies dins 
del Balonmano Granollers.
Les noies són lluitadores, són guerreres. Han bus-
cat el seu espai i ho han aconseguit i estan en el 
màxim nivell possible. És superimportant la tasca 
que s’està fent de tenir dos equips en la màxima 
categoria, no és gens fàcil.

ENTREVISTA A

“Aquest títol 
és de tots els 
que estimem 

l’handbol”

Toni García
entrenador i ajudant del seleccionador nacional d’handbol
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“El meu somni 
principal és 

poder jugar una 
olimpíada amb la 

selecció”

Adrià Figueras
jugador del BM Granollers i medalla d’or en el campionat europeu

 
Adrià Figueras, jugador del Fraikin Balonmano Granollers, 
està vivint un moment molt dolç de la seva carrera esportiva. 
Acaba de guanyar la medalla d’or en el Campionat Europeu 
amb la selecció espanyola, amb un paper rellevant que li ha 
merescut l’atenció dels mitjans de comunicació i l’ha posat 
en l’aparador dels qui encara no havien descobert el seu 
talent. Millor jugador de la Lliga ASOBAL 2015-16 i millor 
pivot viu la seva quarta temporada al Balonmano Granollers 
amb qui aspira classificar-se de nou per jugar a Europa i 
arribar a la final a quatre de Magdeburg.

Hi ha alguna part de l’èxit del campionat 
europeu que correspongui al BMG?
Part de l’èxit correspon al Balonmano Granollers 
i part de l’èxit a l’handbol espanyol en global. A 
Granollers s’està fent una molt bona feina. També 
és veritat que la lliga Asobal no té el potencial que 
tenia fa deu anys i això ha propiciat que clubs com 
el Granollers treguin més jugadors del planter, que 
ja els tenien abans, el que passa que per recursos 
econòmics podien fitxar altres jugadors que en 
principi eren millors que els que tenien aquí. 

Què t’ha aportat jugar al BM Granollers?
Moltíssim. M’ha consolidat com a jugador d’elit. 
Jo estava jugant a les categories inferiors del Barça, 
compaginant-t’ho amb el primer equip, però 
mai havia estat en un equip sènior de nivell com 
el Granollers i ells m’han donat l’oportunitat de 
poder jugar en un club que té molta repercussió, 
tant a Espanya com a nivell europeu i jo els estic 
molt agraït. Que confiessin amb mi per venir aquí 
la veritat és que no ho oblidaré mai. 

No et va pesar la responsabilitat en l’europeu.
Tinc la sort que, des que va entrar el Jordi Ribera a 
la selecció fa un any i mig, només he faltat en una 
sola convocatòria. Vaig estar l’any passat al Mun-
dial, i en els partits amistosos he estat gairebé a 
tots. Aquesta continuïtat ho fa tot més fàcil. 

T’esperaves el rol que vas tenir dins de l’equip?
La veritat és que sí, perquè conec el Jordi i la seva 
manera de plantejar els campionats i els partits. 
Sabíem que si volíem obtenir una medalla havíem 

de jugar els 16 jugadors perquè l’europeu és el 
campionat més exigent del nostre esport i no pots 
jugar només amb 7 o 8 jugadors. El Jordi, tant a 
mi com a la gent que ha entrat nova, ens ha donat 
moltíssima confiança.

Tu no ets un pivot a l’ús.
Aquesta és una virtut que jo puc tenir i que enri-
queix la selecció. Tenim el Julen Aguinagalde que 
és un pivot, que ara no descobriré i que és un 
dels millors pivots, però té un joc molt concret. 
Fins ara les seleccions estaven acostumades a 
jugar contra Espanya amb aquest tipus de pivot 
i que jo surti els pot desquadrar una mica els 
esquemes. 

I la lliga amb el Fraikin.
La lliga està molt complicada. El nostre objectiu és 
assolir aquesta quarta plaça que és la que ens dona 
dret a jugar l’any vinent la competició europea 
que, per a nosaltres i per al club, és vital. 

En l’EHF voleu arribar a la final four.
Aquest seria l’escenari idíl·lic. És una competi-
ció complicadíssima. Com a club ja hem assolit 
l’objectiu mínim que era entrar en la fase de 
grups però una vegada hi som no ens conformem. 

I els teus somnis futurs. 
Qualsevol jugador somia jugar les millors com-
peticions com la EHF i la Champions League i a 
nivell de seleccions, els mundials i els europeus. 
Però el meu somni principal és poder jugar una 
olimpíada amb la selecció.
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Els grups municipals opinen

8 de març 
totes a la vaga!

Som filles d’una llarga història feminista, 
d’un recorregut de molts 8 de març pre-
nent la paraula, ocupant carrers i places 
amb el propòsit de subvertir les des-
igualtats i acabar amb el masclisme.
Enguany, el moviment feminista convo-
ca una vaga en què la participació de les 
dones és central en totes les esferes de 
la vida. Vaga laboral, de cures, de con-
sum, de la vida estudiantil i associativa. 
Una vaga de dones en la qual podrem 
reflexionar col·lectivament què poden 
fer també tots i cadascun dels homes per 
canviar aquesta situació injusta.
Aquest és un crit global, transfronterer i 
transcultural. Una crida internacional que 
planta cara a l’ordre patriarcal, sexis-
ta, heteronormatiu, racista, capitalista i 
depredador amb les persones i la natura; 
que proposa i dibuixa altres mons possi-
bles. És una crida d’aquelles que lluitem 
contra les violències masclistes, pel dret a 
decidir sobre el propi cos i la nostra vida, 
contra l’extractivisme i els tractats de lliu-
re comerç; per la laïcitat, la justícia social, 
l’habitatge, la salut, l’educació i la sobira-
nia alimentària. D’aquelles que defensem 
els drets humans, les llibertats i la terra 
amb els nostres cossos; d’aquelles que 
impulsem lluites col·lectives unides per 
una altra manera d’entendre i organitzar 
la vida, les relacions i l’economia. Una 
crida antimilitarista contra les guerres i 
les fronteres, contra els estats autoritaris i 
repressors que criminalitzen la protesta i 
la resistència. 
Formem part d’un procés de transforma-
ció radical de la societat, de la cultura, 
de l’economia, de les relacions. Volem 
ocupar l’espai públic, reapropiar-nos de 
la decisió sobre el nostre cos i les nos-
tres vides, reafirmar la força política de 
les dones, i preservar el planeta en què 
vivim.
El 8 de març pararem el nostre consum, 
el treball domèstic i les cures, el treball 
remunerat i els nostres estudis, per de-
mostrar que sense les dones tot s’atura.

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

En el pleno de enero de 2018 este ayunta-
miento ha pedido solicitar el Sello de Re-
conocimiento de Granollers como Ciudad 
Amiga de la Infancia de Unicef.
Se concede este sello a las buenas prácticas 
y diseño de las políticas locales de infan-
cia y adolescencia de la población infantil 
teniendo en cuenta distintos criterios: edad, 
sexo, nacionalidad, etnia, discapacidad, 
características de las familias, localización en 
barriadas o distritos del municipio, etc., con 
el propósito de obtener una visión precisa 
de la diversidad de necesidades y circuns-
tancias específicas de los distintos grupos de 
población infantil.
Estimado equipo de gobierno, no pier-
dan la oportunidad de demostrar que 
realmente somos una ciudad amiga de la 
infancia. 
DEMUÉSTRENLO NO SOLO CON PALA-
BRAS, SINO CON HECHOS. 
La accesibilidad en los parques infantiles 
es un reto pendiente que tiene este ayunta-
miento desde hace años.
ESTA CIUDAD NECESITA PARQUES 
INFANTILES PARA SUS NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD. 
VAN PASANDO LOS AÑOS Y ESOS NIÑOS 
SE VAN HACIENDO MAYORES. 
NO PERDAMOS LA OPORTUNIDAD DE 
HACER FELICES a muchos niños y familias 
de GRANOLLERS.
Necesitamos que tanto los parques como los 
elementos de juego cumplan ciertos requi-
sitos para crear verdaderos lugares ADAP-
TADOS E INCLUSIVOS en el que todos los 
niños y niñas se diviertan juntos.
No puede ser que familias con niños con 
discapacidad, se estén yendo a municipios 
cercanos a Granollers para poder disfrutar 
de un momento de ocio como cualquier 
niño de su edad en columpios adaptados.
Insistimos y no nos vamos a cansar de decir 
que GRANOLLERS NECESITA PARQUES 
INFANTILES ADAPTADOS Y INCLUSIVOS.
El derecho a jugar es una cosa que ningún 
niño de Granollers debería estar privado de 
él.

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Por una ciudad 
más justa y accesible

Conseguir una ciudad más accesible, justa e 
inclusiva es una de nuestras prioridades.
En noviembre de 2016 se aprobó en pleno 
municipal nuestra propuesta para la creación de 
una Mesa Local de la Diversidad Funcional. Es-
tamos a la espera de que el equipo de gobierno 
la ponga en marcha. Una mesa compuesta por 
personas con diversidad funcional nos facilitaría 
nuevos puntos de vista, la identificación de ba-
rreras arquitectónicas y sensoriales para poder 
eliminarlas, así como definir nuevos objetivos 
que nos lleven a un Granollers más accesible.
Por otra parte, reiteramos nuestro compromiso 
con la progresiva adaptación de las zonas de 
juegos infantiles en áreas inclusivas y accesi-
bles para niños y cuidadores con movilidad 
reducida.
También, es muy importante impulsar proyec-
tos que promocionen el empleo de las personas 
con diversidad funcional y apoyen su autono-
mía para que puedan vivir de forma indepen-
diente.
Otras propuestas que consideramos importan-
tes:
- Hacer un mapa de la accesibilidad del 

municipio, detectando los “puntos negros” 
que pudiera haber: barreras arquitectónicas 
o sensoriales, aceras con obstáculos o no 
suficientemente anchas, etc…

- Promocionar rutas turísticas y culturales 
adaptadas.

- Ayudas económicas para facilitar la accesibili-
dad a negocios y casas particulares.

- Limitación de velocidad e implementación 
de medidas de protección a los peatones en 
áreas de elevada densidad de tráfico, como es 
el caso de la Ronda Sur.

- Creación de un fondo local para la promo-
ción de la accesibilidad.

-  Aumento de zonas de descanso en las calles 
de mayor tránsito de personas.

- Utilización de pavimentos estables y antides-
lizantes en las zonas peatonales.

- Aumento de plazas de aparcamiento reserva-
das.

- Alcorques protegidos mediante rejillas o 
rellenos con material compactado.

- Revisar la visibilidad y seguridad de los pasos 
de peatones, especialmente en zonas cercanas 
a colegios o donde se haya producido un 
atropello.

- Paneles informativos pictográficos, señales 
acústicas, utilización de braille.

- Contenedores de basura y reciclaje accesibles 
y fácilmente manipulables.

- Mejoras en la iluminación de ciertos barrios 
y calles.

Envíanos tus ideas para conseguir una ciudad 
más accesible y justa:
granollers@ciudadanos-cs.org

Grupo Municipal Cs Granollers
¡Síguenos en las redes sociales!

Parque infantil para 
niños con discapacidad

Crida-CUPPP Cs
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A Granollers, des de fa molts anys, el sub-
ministrament d’aigua depèn de la compra 
en alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa 
concessionària de la Generalitat de Catalun-
ya, SA des de l’1 de gener de 2013 i durant 
50 anys.
Aquesta empresa és responsable de la presta-
ció del servei públic de proveïment d’aigua 
potable en alta als municipis de la seva zona 
d’influència. La població total abastida és 
d’uns 4,5 milions d’habitants.
La privatització d’ATLL va respondre al fet 
d’utilitzar el servei d’abastiment d’aigua 
únicament com a font de finançament 
per sufragar el dèficit de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’impuls de canvis tarifaris 
a l’alça.
Aquesta concessió ja ha comportat i com-
portarà més en el futur, un augment del preu 
de venda del m3 d’aigua en alta, que ine-
vitablement està repercutint en increments 
successius del preu que paga el consumidor 
final. 
La compra en alta a ATLL s’ha incremen-
tat de la manera següent els últims anys: 
el 70 % l’any 2012, el 4’25 % l’any 2013, 
el 4’23 % l’any 2014 i el 4’51 % el 2015. 
Enguany s’ha aprovat una pujada de 
l’11,88 %. 
Aquesta pujada és més elevada perquè ha 
coincidit l’increment anual amb la revisió 
quinquennal dels costos d’operació.
Les entitats que representen els ajuntaments 
van votar en contra d’aquest increment, però 
la majoria de vots dels de la Generalitat van 
decantar el vot favorable a l’increment. 
Aquest augment pot suposar que la compra 
d’aigua arribi al 50% del cost de Servei 
d’Abastament en baixa, i que les companyies 
municipals ho hagin de repercutir en els 
increments de tarifes respectius.
Rebutgem l’increment de l’11,88 % de la 
tarifa de l’aigua en alta subministrada per 
ATLL, efectuada pel Consell d’Administració 
de l’Agència Catalana de l’Aigua el 28 de 
desembre passat, i instem a suspendre 
l’efectivitat de l’acord esmentat, pel perjudici 
econòmic que representa aplicar-lo en les ta-
rifes de consum, fins que es constitueixi el 
nou govern de la Generalitat de Catalunya.
Creiem que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya (quan es constitueixi) ha de 
recuperar la gestió del sistema ATLL, bé a 
través de l’Agència Catalana de l’Aigua, bé 
mitjançant la creació d’una empresa pública.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El grup municipal de PDeCAT-Demòcrates 
hem fet una sèrie d’al·legacions al Pla de 
Mobilitat que es va aprovar inicialment 
el mes de novembre passat. En quin 
sentit? En primer lloc, que les dades que 
s’utilitzen per dissenyar aquest pla cal 
actualitzar-les (són de 2015) i ampliar-
les per saber els hàbits de mobilitat de 
la gent que visita Granollers. Un segon 
element que cal tenir en compte és la 
necessitat de vincular el pla de mobilitat 
al pla estratègic de comerç, com un dels 
motors econòmics de la ciutat.
Pel que fa al transport públic, entenem 
que cal reforçar la mobilitat transversal 
(d’est a oest i viceversa) del bus, i adoptar 
mesures per incrementar-ne la velocitat 
comercial i fer-lo més competitiu. També 
creiem necessari que existeixi una coro-
na de doble sentit de circulació (Roger 
de Flor-Torras i Bages-Foment-Girona) 
a l’entorn de l’illa de vianants i que 
s’optimitzin els recorreguts dels carrers 
del centre per evitar rutes laberíntiques. 
Tot això acompanyat de la centralització 
del sistema de control semafòric per 
una més gran coordinació, en la línia 
d’esdevenir una smart city.
Finalment, apostem per elaborar un pla, 
calendaritzat a curt termini, de supressió 
de les barreres arquitectòniques per 
complir la normativa d’accessibilitat; 
per l’ús dels aparcaments dissuasiu per 
incentivar un canvi de modalitat en 
el repartiment de paqueteria al cen-
tre de la ciutat; i un pla d’impuls del 
carsharing, per compartir trajectes amb 
vehicle privat i reduir l’impacte ambiental 
d’aquest tipus de mobilitat.

Àlex Sastre
Portaveu del PDeCAT-Demòcrates

Els plans municipals són documents 
importants per a la gestió de la ciutat ja 
que marquen el camí a seguir per poder 
arribar allà on volem. Sense aquesta pla-
nificació, les mesures del dia a dia en els 
diferents àmbits d’actuació són disperses 
i deixen de tenir un objectiu final. 
Una de les característiques que podrien 
definir aquesta legislatura és la dels plans 
caducats. Es tracta de plans que es van 
elaborar a l’anterior legislatura i que han 
perdut vigència, ja que tenen una durada 
de quatre anys. I cap d’aquests docu-
ments s’està revisant amb prou temps, 
fet que ens preocupa. 
L’exemple més significatiu és el Pla de 
Mobilitat Urbana, que es va haver de 
prorrogar gairebé dos anys fins que s’ha 
tornat a aprovar. I en aquests moments es 
treballa en el nou Pla de Joventut, esgotat 
el 2017, la nova versió del qual no en-
llestirem fins a finals de 2018.
Però encara és més greu que en tinguem 
uns quants que van caducar al 2015 
pendents de revisar: el Pla d’Igualtat 
de Gènere per a la Ciutadania, el Pla 
d’Infància i Adolescència, o el Pla Direc-
tor de la Societat del Coneixement en 
són alguns exemples.  I vuit anys després 
redactar-se, també és hora de revisar el 
Pla Director de Participació Ciutadana.
L’equip de govern excusa aquesta manca 
de compliment dels tempos en el fet 
que, segons ells, fins que no s’esgota 
un pla no es pot avaluar i fer-ne un nou 
diagnòstic, un argument que al nos-
tre parer és feble i no justifica aquests 
endarreriments. De fet, entenem que tot 
pla ha de preveure mesures d’avaluació 
contínua i que es pot treballar en una 
diagnosi sense necessitat d’esgotar-ne la 
vigència. 
En tot cas, creiem que aquesta situació 
pot respondre a tres motius: incapacitat 
de planificació per part de l’equip socia-
lista, excessiva dependència respecte 
de les subvencions d’altres administra-
cions per revisar els plans o bé manca 
d’empenta per tirar endavant aquest ti-
pus de projectes essencials per a la ciutat. 
Segurament, hi ha una mica de cada.

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

El preu de l’aiguaSobre el Pla de MobilitatPlans caducats

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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escena

Públic Familiar! I si parlem de música?

febrerjuny2018 Roca Umbert Granollers

10.03.18 el petit de cal eril  xarim aresté
  17.03.18 schizophrenic spacers

  ashley tyler 
  7.04.18 macedònia

14.04.18 la iaia   lausana
 21.04.18 els amics de les arts

  06.05.18 minibeat
festival familiar de música

 19.05.18 obeses
16.06.18 musik n viu off

www.escenagran.cat
www.rocaumbert.com/naub1




