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REPORTATGE
Deu anys educant per la pau

ACTUALITAT
Del 2 al 15 de maig, votació 
dels projectes admesos als 
Pressupostos Participatius 

Granollers inaugura una obra 
d’art públic única a Catalunya 

ideada per Jordi Benito

L’Ascensió. Fira i Festes, 
del 10 al 13 de maig 

ENTREVISTA
Vicenç Prunés, organista titular 

de l’orgue J. M. Ruera
Germán Cequier, secretari de la 

Fundació Pro Música Sacra
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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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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)

NÚM. 162

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 

Fotografia portada: Instal·lació permanent de Jordi Benito al parc de 
Ponent. En primer terme el performer i explicador de dansa 
Toni Jodar, durant l’actuació d’inauguració. Fotografia: Arian Botey
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Germán Cequier 
Vicenç Prunés

> Germán Cequier és secretari de 
la Fundació Pro Música Sacra, 
promoguda per la parròquia de 
Sant Esteve de Granollers 

> La Fundació gestiona el cicle de 
música sacra al voltant de l’orgue 
Josep M. Ruera, que aquest any 
compleix el desè aniversari 

> Vicenç Prunés n’és l’organista 
titular. Acompanyarà l’Escolania 
de Montserrat el dia 25 al concert 
pels 80 anys del bombardeig

a Granollers
Dia Sàpiens

Vine a gaudir de tot el 
patrimoni històric  

de la capital del Vallès
Oriental en la 

commemoració  
del 80è aniversari del 

seu bombardeig

RESERVA’T EL

26  
DE MAIG!

Organitzat per: 

Tota la informació a: www.granollers.cat/diasapiens 
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El dimarts 31 de 
maig de 1938, a 
les 9.05 hores del 
matí, i durant un 
fatídic minut, cinc 
avions italians 
Savoia-S 79, amb 
base a l’illa de Mallorca i al servei del 
general Franco, van atacar Granollers. 
Els avions van descarregar un total de 60 
explosius i 750 quilos de metralla. 
La documentació dels arxius senyala 
com a objectius del bombardeig punts 
estratègics de comunicació com l’estació de ferrocarril 
de la línia del Nord, el pont sobre el riu Congost i el camp 
d’aviació de Llerona-la Garriga. També, els tallers de mun-
tatge i reparació d’avions, així com les centrals elèctriques 
situades al carrer del Rec. 
Cap d’aquests objectius va ser tocat i les bombes van caure 
al centre de la població. El resultat va ser de centenars de 
morts, d’entre els quals se’n van registrar un mínim de 224, 
i la xifra de ferits greus va ser de 165. Els edificis sinistrats 
van ser més d’un centenar.

LA PORXADA VA PATIR AMB EL BOM-
BARDEIG DESPERFECTES EN L’ANGLE 

SUD-EST, JA QUE ES VA DESPLOMAR 
PART DE LA COBERTA AL PARTIR-SE DI-
VERSES COLUMNES. FOTO: BIBLIOTECA 

NACIONAL DE ESPAÑA

FIRA D’ARTESANS
Dv. 4, 11, 18 i 25 de maig.Tot el dia. Pl. de la Corona

MOSTRA D’ARTESANS DE LA FESTA
Ds. 5 de maig. De 10.30 a 20.30 h. Pl. de la Porxada

ARTESANS DEL VALLÈS
Ds. 5 de maig. De 9 a 21 h. C. d’Anselm Clavé, 40

MERCAT DE 2a MÀ. BARRI SANT MIQUEL
Dissabte 5 de maig 
Matí. C. Francesc Macià (entre c. Indústria i Colom) 

FIRA D’ABRIL
Ds. 5 de maig, tot el dia / Dg. 6 de maig, de 8 a 15 h
Plaça de la Llibertat, avinguda del Congost

ABAC-GRA
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de maig. De 9 a 14 h. Parc Firal

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 5 i 19 de maig. Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA D’ATRACCIONS DE L’ASCENSIÓ
Del 10 al 13 de maig. De 16 a 0 h. Parc Firal

ENCANTS SOLIDARIS. Assemblea d’Aturats 
Dissabte 5,12, 19 i 26 de maig
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Dg. 13 de maig. Matí, c. R. de Casanova, Ponent

FIRA DEL DISC
Dv. 18 i ds. 19 de maig. Tot el dia. Plaça de Perpinyà

ENCANTS SOLIDARIS. Assoc. Protectora d’Animals
Ds. 19 i 26 de maig. De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà

LLOTJA DEL DISSENY. ECLECTIC BANDS
Ds. 19 de maig. De 10.30 a 20.30 h. Pl. Porxada

FIRA FET A MÀ
Ds. 19 de maig. De 10 a 20.30 h. St. Roc i Sta. Anna

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Ds. 19 de maig. Matí. C. d’Esteve Terrades

FIRA DE BROCANTERS
Ds. 26 de maig.Tot el dia. Pl. Maluquer i Salvador

FIRA DE LES HERBES DE MAIG
Ds. 26 de maig. De 9 a 20 h. Pl. de la Porxada

FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
Dissabte 26 de maig. Tot el dia. Plaça de Perpinyà

FIRA DE COL·LECCIONISME PLAYMOBIL
Dissabte 26 i diumenge 27 de maig
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Roca Umbert 
Nau Dents de Serra

80

L’Ascensió, 
del 10 al 13 de maig
Granollers celebra aquest mes la 68a. edició de la Fira de l’Ascensió. 
Una mostra multisectorial que reuneix el sector empresarial, co-
mercial i econòmic al Parc Firal, del 10 al 13 de maig. Dies, abans, 
el dimarts 8, començarà oficialment l’Ascensió, amb el Pregó amb la 
florista, Roser Soldevila. Durant el cap de setmana la ciutat acollirà 
les Barraques, els concerts i balls, les actuacions castelleres i dan-
saires. Els protagonistes de la Passada de l’Ascensió, dissabte dia 12 
seran Els saltimbanquis. El carrer Anselm Clavé tindrà sis pistes on 
actuaran, a partir de les 6 de la tarda diversos grups mentre que el 
número final es farà a la plaça Barangé.
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REPORTATGE

Deu anys educant per la pau

En els darrers deu anys, coincidint 
amb la posada en marxa de Can 
Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau, Granollers ha treballat espe-
cialment per la recuperació de la 
memòria històrica i la sensibilitza-
ció i el foment de la cultura de pau. 
És una paper que li pertoca com a 
ciutat que va ser bombardejada ara 
fa 80 anys, un cop superat un llarg 
silenci sobre aquest dramàtic episo-
di. Per això, de manera permanent 
i en les diferents etapes escolars, 
l’Ajuntament impulsa programes 
d’educació per la pau i de coneixe-
ment dels drets humans.

Fa deu anys Granollers va fer un salt quant a la 
seva voluntat de reforçar el seu compromís amb 
la recuperació de la memòria històrica, espe-
cialment vinculada al tràgic bombardeig de la 
ciutat, i el conreu dels esforços necessaris que 
encaminin al diàleg i a la pau. És un projecte 
que va néixer en els primers anys de la demo-
cràcia i que s’ha anat consolidant en els darrers 
deu anys, prenent com a punt de partida que les 
ciutats que han patit bombardejos han de ser la 
força que lideri moviments per a la consecució 
de la pau. 
Fruit d’aquesta voluntat es va crear Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau, al carrer del Rec, 
concebut com un centre de recursos per la pau, 
la cooperació, la solidaritat i els drets humans. 
Entre els objectius que s’havia de dur a terme 
des d’aquest equipament hi havia promoure 
programes d’educació per la pau. Es tractava 
que l’alumnat de Granollers en un moment o al-
tre de la seva etapa educativa pogués participar 
d’alguns d’aquests actes, majoritàriament cele-
brats coincidint amb l’aniversari del bombardeig 
de la ciutat, i vinculats a algun tipus d’expressió 
artística. 

Actes amb l’alumnat de primària

En els últims anys hem pogut veure com nens i 
nenes de les escoles de primària de Granollers 
van participar a pintar paraigües per la pau 

que van obrir simultàniament a la plaça de la 
Porxada (2009); hem vist “construir la pau” amb 
maons de fusta on els alumnes expressaven 
el seus pensaments a l’entorn de la pau, a la 
plaça Maluquer i Salvador, al costat del refugi 
(2010); li han posat paraules a la pau, de la mà 
de l’escriptor Màrius Serra (2012); hem pogut 
gaudir dels mòbils fets amb grues de paper, 
per recordar la història de la Sadako, una nena 
japonesa que va morir de leucèmia pels efectes 
de les bombes de la 2a Guerra Mundial (2013). 
També s’han fet camins de paraules amb pe-
dres, on es plasmaven sentiments i emocions, 
després d’haver treballat a classe el record dels 
camps de concentració nazis (2015). 
El 2016 es va reflexionar sobre la crisi dels refu-
giats, que l’alumnat va expressar simbòlicament 
amb uns motlles de guix dels seus peus que van 
anar dipositant al terra de la Porxada. 

Caminada ciutadana per a l’ESO

Amb els alumnes de 3r d’ESO es fa cada any 
una caminada, que coordina l’Ajuntament i 
organitza un centre de secundària en concret. 
Aquest any el Col·legi l’Estel ha estat qui ha 
definit 23 itineraris diferents vinculats a espais 
de memòria de la ciutat com els refugis, els 
carrers bombardejats, el cementiri, el Bosc de 
la Pau, Can Jonch etc. que van seguir més de 
450 alumnes. 

Més de 9000 
alumnes de 

primària i 4500 
de batxillerat 
han participat 

en actes de 
sensibilització 

sobre la pau en 
els últims deu 

anys

La historiadora Cinta Canta-
rell explicant els efectes del 
bombardeig de Granollers a 
escolars
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Trobades amb alumnes de 2n de batxillerat

També fa deu anys que van començar les tro-
bades amb alumnes de segon curs de batxille-
rat. A aquests nois i noies, que cursen el seu 
últim any escolar a la ciutat, se’ls demana que 
s’emportin per sempre el llegat del testimoni 
del bombardeig de Granollers per tal que el 
puguin transmetre a les generacions futures. 
Les primeres edicions d’aquestes trobades 
es van poder fer amb testimonis directes del 
bombardeig, que transmetien els seus records 
i vivències als joves. Malauradament bona part 
d’ells ha anat desapareixent però tothom qui ho 
vulgui té l’ocasió de recuperar el seu testimoni. 
En el canal de Youtube de l’Arxiu Municipal de 
Granollers es poden veure 22 entrevistes, fetes 
entre 2009 i 2012, que formen part del projecte 
de construcció de la memòria de la Guerra Civil 
a Granollers.

Acostar els drets humans als joves

En les edicions més recents d’aquestes troba-
des, els alumnes de 2n batxillerat han pogut 
gaudir de les explicacions de ponents com 
l’exdirector general de la UNESCO, Federico 
Mayor Zaragoza, els activistes Arcadi Oliveres i 
Jordi Armadans, i els periodistes Nicolás Valle, 
Mònica Bernabé o Rita Marzoa. Tots ells els 
han explicat situacions del món on es vulneren 
drets humans perquè tinguin present el treball 
que cal continuar fent per la pau. Aquest mateix 
objectiu, el de millorar el coneixement, la pro-
moció i la defensa dels drets humans és el que 
es persegueix amb la visita de diferents defen-
sors i defensores dels drets humans de diversos 
països, que també parlen de la seva experiència 
en els centres educatius de Granollers, dins del 
projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.
A més, durant aquests deu anys s’han creat 
molts espectacles a l’entorn de la pau i la me-
mòria històrica, com 26 en desconcert, una obra 
per reflexionar sobre les guerres i la violència 
creada pels alumnes de l’Institut Celestí Bellera, 
o aquest any Plou foc, una òpera sobre la guerra 
i els refugiats feta des dels ulls dels infants i 
protagonitzada també per infants: la coral Veus 
–Cor Infantil Amics de la Unió, el Cor Petits 
Cantors Amics de la Unió i el Cor de l’Escola 
Ponent i amb la producció de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers i el Teatre Auditori de 
Granollers.

La Porxada va aixoplugar els 
mòbils de grues de paper 

que recordaven Sadako, una 
nena japonesa que va morir 
de leucèmia pels efectes de 
les bombes de la 2a Guerra 

Mundial (2013)

Alumnes de 1r i 2n de l’Escola 
Pereanton i de l’Escola Muni-
cipal de Música van participar 

a “Els petits canten Ruera”, 
en el 75è. aniversari del bom-

bardeig (2013)

“26 en desconcert”, creació 
artística dels alumnes de 

l’Institut Celestí Bellera, que 
reflexionava sobre la guerra i 

els conflictes (2013)

Construïm la pau. Activitat de 
les escoles d’Educació Pri-

mària de Granollers, Centres 
Oberts i Escola d’Adults (2010)

En primer pla, alguns dels 
testimonis del bombardeig 
de Granollers: Pere Canal i 

Ramon Casanovas, tots dos 
traspassats. Acte de trobada 
amb alumnes de 2n de batxi-

llerat (2009)
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Amb el suport deOrganitza 

De l’1 de maig al 4 de juny

 Biblioteca de Can Pedrals
 Intervenció a l’aparador rela-

cionada amb el bombardeig 

Dijous 3 de maig

 20 h. Llevant Teatre
 Representació de La maternitat 

d’Elna, a càrrec d’alumnes de 
l’Institut Celestí Bellera

Dissabte 5 maig 

 20 h. La Tèrmica. Roca Umbert. 
Fàbrica de les Arts

 Inauguració de l’exposició 
“Indústries en temps de 
guerra (1936-39). El sector 
tèxtil a Granollers”. Fins al 31 
d’octubre

Del 7 de maig al 4 de juny 

 Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau

 Exposició “Barcelona - Elna. 
Alep - Mafraq. Refugiades de 
lluny i de prop”, produïda per 
l’Associació Catalana per la Pau

Dijous 17 de maig

 20 h. Museu de Granollers
 Inauguració de les exposicions 

“Desenrunar emocions”, i 
“Sota les bombes”

Divendres 18 de maig

 21 h. GRA. Equipament juvenil
 “Vermells com la sang” 

espectacle de dansa, a càrrec 
de Dúnia Pulido. Dins de la 
programació Dnit

Dijous 24 de maig

 18 h. Planta baixa de 
l’Ajuntament

 Inauguració de l’exposició 
“Guerra Civil i bombardeig” 
amb fotografies de l’Arxiu Muni-
cipal de Granollers

 19 h. Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau.

 Presentació de la reedició del 
llibre Les cendres del silenci, de 
Lambert Botey i Berta Ventura. 
Editorial Alpina

Divendres 25 de maig

 21 h. Església Sant Esteve de 
Granollers

 Concert de l’Escolania 
de Montserrat. Amb la 
col·laboració de la Fundació 
Música Sacra i TAG. Preu entra-
da: 15 euros. Venda d’entrades 
a la web del Teatre Auditori de 
Granollers

Dissabte 26 de maig

 Tot el dia
 Dia SAPIENS. Trobada de 

lectors de la revista Sàpiens a 
Granollers

Diumenge 27 de maig

 11 h. Museu de Granollers
 Itinerari “Granollers, ciutat 

bombardejada”. Cal fer reserva 
prèvia

 19 h. Teatre Auditori de  
Granollers

 Música per la pau i la memòria. 
L’Orquestra de Cambra de 
Granollers presenta un con-
cert amb cors participatius 
amb motiu del 80è aniversari 
del bombardeig de Granollers. 
Venda d’entrades a la web del 
Teatre Auditori de Granollers

Dilluns 28 maig

 20 h. Centre Cultural
 Presentació d’un curt docu-

mental sobre els 80 anys del 
bombardeig, dirigit per Vicenç 
Viaplana i Helena Pielies i pro-
duït per VOTV

Dimecres 30 maig

 19 h. Sala Francesc Tarafa
 “Un crit per la memòria”, amb 

la cantant Marina Rossell i 
alumnes de l’Escola Perean-
ton. Entrada gratuïta

Dijous 31 de maig

 9 h. Cementiri de Granollers
 Acte memorial d’homenatge a 

les víctimes del bombardeig

 18 h. Actuacions al costat de 
diferents espais bombardejats

 “Un minut de música per 
la pau”. Interpretació amb 
diferents instruments d’una 
mateixa peça composada per 
a la commemoració del 80è 
aniversari del bombardeig. A 
càrrec de l’alumnat de l’Escola 
Municipal de Música i Conser-
vatori Josep M. Ruera 

 De 17 a 20 h
 Portes obertes als refugis de 

la plaça Maluquer i Salvador i 
de l’Ajuntament

 20 h. Museu de Granollers
 Xerrada: “Trinxeres: la Guerra 

Civil a la televisió 80 anys 
després”, a càrrec d’Eloi Vila, 
periodista, i Marc Juan, realit-
zador

Commemoració del 80è. aniversari 

del bombardeig de 31 de maig de 1938

Actes del mes de maig
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LÍNIA 1 Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades 
joves menors de 30 anys

LÍNIA 2 Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades 
majors de 45 anys

LÍNIA 3 Subvenció a l’autoocupació de persones desocupades

LÍNIA 4 Subvenció a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec 
atorgat per una entitat financera

LÍNIA 5 Subvenció a la compra d’activitats en funcionament dins el programa 
Reempresa

LÍNIA 6 Subvenció a la producció i comercialització de productes de Palou

 Les bases de la convocatòria es poden consultar a 
 https://seuelectronica.granollers.cat (apartat Subvencions, ajuts i beques)

Oberta la convocatòria de subvencions 
per a empreses i a persones emprenedores

Del 2 al 15 de maig, votació dels projectes 
admesos als Pressupostos Participatius 
Del 2 al 15 de maig és 
el període de votació 
dels projectes admesos 
als Pressupostos Par-
ticipatius 2018-2019. 
S’han presentant en 
total 150 propostes, de 
les quals 80 han estat 
admeses i 70 deses-
timades; d’aquestes 
últimes, set propos-
tes es duran a terme 
aquest any 2018 perquè 
ja han estat previstes 
per l’Ajuntament de 
Granollers. 
Les 80 propostes 
admeses s’han trans-
format en 64 projectes 
que s’han fusionat per-
què el concepte de la 
proposta plantejada era similar. Per tant, totes 
les persones que tinguin 16 anys i estiguin em-
padronades a Granollers (abans del 26 d’abril 
de 2018) poden votar els 5 projectes que els 
agradin més. Les propostes que es poden votar 

estan organitzades 
en quatre categories: 
mobilitat i seguretat 
vial, zones verdes i de 
lleure, accessibilitat i 
millores urbanes i equi-
paments municipals. 
El Consell de Ciutat ha 
prioritzat 17 projectes 
que considera que 
plantegen millores per 
a la igualtat de gènere, 
la sostenibilitat, la con-
vivència intergeneracio-
nal i intercultural.

Com i on votar?

La votació es fa a 
través de la platafor-
ma tecnològica que et 

remet a la web www.granollers.cat/pressupos-
tosparticipatius. Cal registrar-se i cliclar l’opció 
«vota». S’establiran punts de votació a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) i als centres cívics de 
la ciutat.
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P E R  I N T E R N E T 

Del 2 al 13 de maig
www.granollers.cat/estiu2018

P R E S E N C I A L M E N T 
El 7 i 8 de maig - 8.30 h a 19 H  
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)  
C. Sant Josep, 7 bxs.

02/07 
—— — —  — —   
27/07

A C T I V I T A T S  

P E R  A  M E N O R S  D E  1 6  A N Y S
S O L · L I C I T U D  D E  P L A C E S

P E R  A  M É S  I N F O R M A C I Ó

T. 010 | 93 842 66 84WWW.GRANOLLERS.CAT/ESTIU2018 

Granollers viurà durant set setmanes immersa en el món del motor. 
Després de l’experiència pilot de l’any passat, torna el programa «Gra-
nollers també és motor» en una segona edició que inclou més activitats. 
Gran Centre Granollers, l’Associació d’Hotels del Vallès Oriental, Pam 
deSis, l’Associació Cultural Granollers, la Unió d’Empresaris d’Automoció 
de Catalunya, Zinkers, el Festival del Motor de Granollers, el Circuit de 
Barcelona-Catalunya i el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental, amb el 
suport de l’Ajuntament de Granollers, han programat una vintena de pro-
postes durant els dies que van des del Gran Premi d’Espanya de Fòrmula 
1 i el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de Moto GP que es faran 
al Circuit de Barcelona-Catalunya.
D’aquesta manera la ciutat es vestirà per a l’ocasió amb banderoles a les 
botigues, restaurants i hotels i també amb aparadors ambientats amb el 
món del motor. Granollers s’omplirà d’activitats de tot tipus i per a tots 
els públics com simuladors, exposicions, curses d’slot i de jocs de taula, 
conferències, un documental, concursos, propostes gastronòmiques, ta-
llers... La darrera de les activitats serà la 2a edició del Festival del Motor 
de Granollers, la fira especialitzada en el món del motor que es farà el 
16 de juny al Parc Firal, que sorgeix de la tradicional Llotja del Vehicle 
Clàssic i que també s’incorpora.
Més informació a www.granollerstambeesmotor.com 

Del 5 de maig al 16 de juny Granollers 
s’endinsa en el món del motor
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Des del 21 d’abril Granollers té amb una instal·lació permanent de Jordi 
Benito que ha convertit el parc de Ponent en un museu a l’aire lliure. La 
inauguració del projecte va comptar amb les actuacions de Toni Jodar, 
amic de Benito i explicador de dansa, i d’alumnes de l’Escola Municipal 
de Música Josep Maria Ruera. Vicenç Altaió, comissari del projecte, va 
destacar que «Benito, al final de la seva vida, tenia la dèria que tot allò 
efímer havia de tenir una permanència i per això va oferir a l’alcalde un 
document que s’ha interpretat durant deu anys». L’alcalde Josep Mayoral 
va explicar que «Benito tenia la necessitat d’estar present amb la seva 
obra a la seva ciutat. Sempre havia expressat la seva identitat granolleri-
na arreu del món» i va definir el projecte com un espai que vol recordar la 
seva obra, un monument de país i un espai per fer-nos preguntes. 
La instal·lació permanent de Jordi Benito és una obra d’art urbà que 
dona resposta a aquest anhel del propi artista de ser present amb la seva 
obra a la seva ciutat. Benito es va proposar dotar aquest espai d’un con-
tingut simbòlic i polític en un projecte que ens convida a caminar, a llegir, 
a actuar, a fer de la conversa un art.

Granollers organitza dues activitats a l’entorn 
del Dia Internacional dels Museus, una iniciativa 
que se celebra des de 1977 cada 18 de maig i 
que té com a objectiu conscienciar els ciutadans 
sobre el paper dels museus en el desenvolupa-
ment de les societats.
Així, i dins de la Nit Europea dels Museus, 
l’Adoberia obrirà les seves portes el dissabte 
19 de maig per oferir una visita teatralitzada a 
càrrec d’Arsènic. A les 21 i a les 22.30 h «La noia 
de l’Aboderia», una antiga treballadora, endin-
sarà els visitants en el món de l’adoberia i del 

Dia 
Internacional 
dels Museus

treball de la pell. Serà una activitat per a joves 
i adults gratuïta però amb aforament limitat.
L’endemà, el diumenge 20 de maig d’11 a 13 h, 
es faran al parc de Ponent les passejades ar-
tístiques “Mirant Benito”. La iniciativa, previs-
ta pel 14 d’abril però que es va haver d’ajornar 
per la pluja, és una proposta de l’artista Glòria 
Giménez oberta a tots els públics i pensada 
per donar a conèixer els elements que con-
formen la instal·lació permanent de Benito a 
través de cinc punts d’informació que volen 
ser en sí mateixos accions i peces artístiques.

Una estruc-
tura en forma 
d’infinit sobre 
l’antiga torre 

elèctrica, que 
representa 

l’energia

Nou blocs de 
granit, amb 

partitures de 
Carlos Santos 
gravades dins 

el llac, que 
simbolitzen la 

música

La fórmula 
matemàtica 
d’Euler re-

produïda amb 
ferro, que 

representa la 
ciència

Un cercle 
dins el llac, 

inspirat 
al llac de 

Wannsee, 
símbol de la 
memòria i la 

història
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Granollers inaugura una obra d’art públic 
única a Catalunya ideada per Jordi Benito
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LA FIRA, PUNT DE 
TROBADA 
EMPRESARIAL

La 68a edició de la Fira de l’Ascensió 
se celebra del 10 al 13 de maig el Parc 
Firal de Granollers. Més de 160 ex-
positors, 11 estands a la Mostra Gas-
tronòmica i 20 expositors a la carpa 
de Jugar x Jugar són les xifres d’una 
fira que combina tradició i futur, sense 
oblidar els sectors més tradicionals 
com l’agricultura i la ramaderia. Es 
mantenen els àmbits d’alimentació, 
indústria i promoció econòmica. Com 
en les darreres edicions, l’automoció 
té una presència destacada amb la 
col·laboració de l’UEI Cerclem s’ha 
assolit una àmplia representació de 
vehicles nous a la fira. Hi seran pre-
sents els principals concessionaris de 
la ciutat amb més de 80 vehicles expo-
sats. També estan representats la Unió 
d’Empresaris d’Automoció de Catalunya 
i el Gremi d’Empresaris del Caravaning 
de Catalunya. 

Propostes turístiques 

El turisme pren un protagonisme des-
tacat, enguany ens visiten la comarca 
de Lleida, amb l’estand de «Tu i Llei-
da», TURALCAT (Associació de Turis-
me Rural de Catalunya), El Moianès, 
càmpings de muntanya i hotels rurals. 
Propostes per conèixer nous productes 
i paisatges. Al marge de l’oferta turísti-
ca no faltarà una amplia representació 
del comerç local de la ciutat i la Mostra 
Gastronòmica, que arriba a la tretzena 
edició. El passeig per la fira està acom-
panyat de moltes activitats programa-
des i pensades per al públic infantil. 
Així, trobarem el rocòdrom, els campio-
nats de futbol benjamí, les passejades 
en ponis... 

Espai Vallès Gastronòmic i mostra 
de bicicletes

L’espai del Vallès Gastronòmic presenta 
una exposició i venda de maquinària per 
a l’hostaleria amb zona gastronòmica, 
espai showcookings i ponències, orga-
nitzat pel Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental. 
També trobareu un nou mercat de se-
gona mà de bicicletes, bicis elèctriques 

i altres vehicles a pedals, així com les 
infraestructures i activitats vinculades a 
aquest vehicle.

El Mercat de Pagès 

Un dels espais més visitat de la fira és 
la carpa agrícola ramadera, on trobem 
el Mercat de Pagès amb productes por-
tats directament pels seus productors. 
Hi haurà una carpa on es faran tastets 
i diferents tallers. També es podran 
veure els animals de corral i de gran-
ja: vaques, garrins, ovelles, cabres... 
Enguany hi haurà una carpa de tallers 
i tastets, amb activitats diverses com: 
“taller de creativitat amb texans reci-
clats”, “vine a munyir la vaca i tasta els 
seus productes làctics”, “vine a tastar 
els productes de temporada de KM 0”.

Diversió a Jugar x Jugar

L’espai on es troben jocs de tot tipus, 
amb la presència d’autors importants 
i organització de campionats i tornejos 
és la carpa del Jugar x Jugar... No fal-
tarà l’espai Lego i el de figures de Play-
mobils, tallers de jocs i campionat del 

Imatges de l'Ascensió 2017. Fotos: Toni Torrillas

Horaris Fira de l’Ascensió
Dijous, 17 h a 21 h

Divendres, dissabte i diumenge, de 10 h a 21 h

Horaris Mostra Gastronòmica
Dijous, de 19 h a 23.30 h

Divendres i dissabte, de 13 h a 16 h
i de 20 h a 23.30 h

Diumenge, de 13 h a 16 h

joc Carcassone. Els voluntaris i volun-
tàries de l’associació benèfica Ayudar 
Jugando assessoren els visitants en el 
món del joc. 

Vine a la Fira amb bus gratuït

Desplaçar-se fins al Parc Firal serà 
molt fàcil, com cada any circulen busos 
gratuïts divendres, dissabte i diumenge, 
de 17 a 21 h, perquè la visita a la fira 
sigui àgil i ràpida. Cada 10 minuts i amb 
sortida des de la plaça de la Constitució 
un bus farà parada a Instituts, plaça de 
les Hortes, Primer de Maig i Piscines 
Municipals, amb final a la rotonda del 
pg. Fluvial amb el carrer del Camp de 
les Moreres i tornada.
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El dimarts 8 de maig el pregó inau-
gurarà de manera oficial la 68a edició 
de la Fira i Festes de l’Ascensió, que 
se celebra els dies 10, 11, 12 i 13 de 
maig. Roser Soldevila i Estrada, florista, 
persona ben coneguda a la ciutat, és 
l’encarregada enguany de pronunciar-
lo, com sempre, a la Sala Tarafa, on 
arribarà acompanyada en cercavila dels 
Gegants Grossos, l’Esteve i la Plàcida. 
Nascuda al carrer de Corró, just al 
costat de la Sala Tarafa, Roser Soldevila 
ha fet de la floristeria la seva professió 
i devoció per tercera generació. En el 
pregó compartirà records i vivències 
profundament granollerines. 

Fem un llibre, Orquestra Maravella, 
Barraques, bèsties d’aigua... 

Nens i nenes estan convidats a crear 
un cop més la seva història a l’activitat 
Fem un llibre divendres a la Porxada, 
amb l’ajut dels il·lustradors. El mateix 
dia, l’Orquestra Maravella oferirà triplet 
de sardanes, concert i ball. L’endemà 
dissabte, les Barraques oferiran ac-
tivitats i música en directe al parc del 
Congost, el mateix dia que se celebra la 

XXVI Mostra de Bestiari, enguany, amb 
una trobada de bèsties d’aigua. El cap 
de setmana acabarà amb la trobada 
castellera dels Xics i les havaneres. I el 
diumenge 19 de maig, el programa es 
tancarà amb l’Ascensió en Dansa, ba-
llada organitzada per l’Esbart Dansaire. 

Passada amb saltimbanquis

Els saltimbanquis seran els protago-
nistes de la Passada, dissabte 12 de 
maig. El carrer Anselm Clavé, tindrà sis 
pistes on actuaran, a partir de les 6 de 
la tarda, diversos grups mentre que el 
número final es farà a la plaça Barangé. 
A la pista 1 actuaran els alumnes 
d’interpretació de l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre 
de Barcelona que representaran dos 
espectacles: Bufó i Commedia dell’arte; 
a la pista 2, la contorsionista Shakti 
Olaizola; a la pista 3, el mestratge en el 
domini de les baldufes de Pablo Po-
tocnjak, el senyor baldufes; a la pista 4 
podrem veure la complicada utilització 
de la bàscula i els plats xinesos de la 
Bella Tour i la destresa dels equilibris 
mà a mà del duo Leti&Fer; a la pista 5,  

els malabars de rebot de Fernando 
Pose; a la pista 6, Escarlata Circus 
oferirà un compendi d’arts del circ i 
a la pista 7 els funambulistes de La 
Coupole, l’Olivier i la Valerie Roustand, 
amb la col·laboració de la companyia La 
Corcoles de Mariona Moya, travessaran 
la plaça Barangé. Es tracta d’un es-
pectacle dissenyat amb el desaparegut 
compositor Carles Santos que incorpo-
ra la seva música. 
A més la Passada també comptarà amb 
les sorprenents irrupcions del pallasso 
Claret Clow i la música de la banda de 
circ Zampone Brass. El mateix dissabte 
es podrà contemplar a la carretera una 
exposició fotogràfica dels 40 anys de la 
creació de l’Escola de Mim i Pantomima 
de l’Institut del Teatre, mostra que es 
podrà també visitar a la Troca del 15 de 
maig al 3 de juny. A partir de les 17 h, 
arribaran els saltimbanquis que es dis-
tribuiran per 6 pistes, ubicades a la ca-
rretera, entre la pl. Maluquer i Salvador 
i el Museu. Cal estar atents als horaris 
dels espectacles que s’iniciaran a les 6 
de la tarda; el darrer començarà a les 8 
del vespre, a la plaça Barangé. 

ELS SALTIMBANQUIS, 
PROTAGONISTES DE 
LA PASSADA

Imatges de l'Ascensió 2017. Fotos: Toni Torrillas

Roser Soldevila i Estrada, pregonera de l’Ascensió 2018

Dos dels grups que participen a la Passada 
de saltimbanquis el dissabte 12 de maig. 
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DIMARTS 8 DE MAIG

ANADA AL PREGÓ DE L’ASCENSIÓ 
CERCAVILA AMB L’ESTEVE I LA PLÀCIDA, 
els gegants grossos de la ciutat
19 h / Plaça de la Porxada

Recorregut: pl. de la Porxada, c. Sant Roc, 

pl. de l’Oli, c. Santa Elisabet, c. Corró i Sala 

Francesc Tarafa

Organitza: Amics dels Gegants i Capgrossos 

de Granollers

PREGÓ DE LA 68a FIRA DE L’ASCENSIÓ
19.30 h / Sala Francesc Tarafa

A càrrec de Roser Soldevila i Estrada, 

florista

DIVENDRES 11 DE MAIG

FEM UN LLIBRE
10.30 h / Plaça de la Porxada

Els infants escriuen un conte i els il·lustradors 

i il·lustradores hi posen imatges 

Inscripcions fins a les 12 h

Organitza: Casal del Mestre, llibreria La Gralla

Col·labora: Institut Celestí Bellera

SARDANES AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA*
17.30 h / Plaça de l’Església

CONCERT DE L’ORQUESTRA MARAVELLA*
19.30 h / Plaça de la Porxada

BALL AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA*
22 h / Plaça de la Porxada

*En cas de pluja, consulteu posibles canvis d’ubicació 

a: www.granollers.cat/ascensio

DISSABTE 12 DE MAIG

BARRAQUES DE GRANOLLERS
Activitats i música en directe

De 16 h a 04 h / Parc del Congost

Organitza: Blancs, Blaus, Diables, Jovent Ignorat  

i Xics de Granollers

XXVI MOSTRA DE BESTIARI 
Trobada de bestiari d’aigua 
Tarda / Plaça de la Porxada 

16 h Plantada de bèsties

17 h  Inauguració de la mostra 

17.30 h Tallers adreçats a tots els públics

19.30 h Concert per amansir les bèsties

Organitza: Drac de Granollers  

LA PASSADA DE L’ASCENSIÓ   
SALTIMBANQUIS
17.30 h / Plaça de Perpinyà

Entrada dels artistes

18 h / Carrer d’Anselm Clavé

Sis pistes simultànies, sis!

20 h / Plaça de Barangé

Número final! Amb La Bella Tour, Cla-

ret Clown, ESAD (Escola  Superior d’Art 

Dramàtic de l’Institut del Teatre), Escarlata 

Circus, Fernando Pose, Leti&Fer, Pablo Po-

tocnjak, Shakti Olaizola i Zampone Brass

CERCAVILA DE LA MOSTRA 
DE BESTIARI 
21 h / Plaça de la Porxada 

Recorregut: pl. de la Porxada, c. Sant Roc, 

pl. Maluquer i Salvador, c. Sant Roc 

i pl. de  la Porxada 

Organitza: Drac de Granollers 

DIUMENGE 13 DE MAIG
 

TROBADA CASTELLERA
11.30 h / Plaça de la Porxada

Actuació de: Sagals d’Osona, Castellers de 

Castellar del Vallès i Xics de Granollers

Organitza: Xics de Granollers

 

HAVANERES EN FEMENÍ
17.30 h / Plaça de la Porxada

Amb el grup Ultramar. Hi haurà rom cremat

DISSABTE 19 DE MAIG

L’ASCENSIÓ EN DANSA
18 h / Plaça de la Porxada

Amb les actuacions de: Esbart Català de 

Dansaires de Barcelona, Esbart Fontcoberta 

de Banyoles i Esbart Dansaire de Granollers  

Organitza: Esbart Dansaire de Granollers

EXPOSICIONS

DISSABTE 5 DE MAIG

Inauguració de l’exposició  
“INDÚSTRIES EN TEMPS DE GUERRA.  
EL SECTOR TÈXTIL A GRANOLLERS 1936-1939”
20 h / Tèrmica de Roca Umbert. Façana

A cura de Cinta Cantarell, historiadora

Fins al 21 d’octubre

A PARTIR DEL 7 DE MAIG

Portal web de l’Arxiu Fotogràfic:  
“FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ, FEM UN LLIBRE”
Fotografies dels anys 1991-2004.  

A: http://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/Grid.fwx 

DIJOUS 10 DE MAIG

Inauguració de l’exposició  
“CIBERCRÀCIA”. IGNASI PRAT
20 h / Espai d’Arts de Roca Umbert

Fins al 10 de juny

DISSABTE 12 DE MAIG

L’ESCOLA DE MIM I PANTOMIMA  
DE L’INSTITUT DEL TEATRE
D’11 a 20 h / Plaça de Maluquer i Salvador  

(davant Fonda Europa)

Recull fotogràfic del 40 aniversari  

de l’escola, celebrat el curs passat 

Entre el 15 de maig i el 3 de juny, l’exposició es podrà visitar 

a la Troca-Centre de Cultura Popular i Tradicional

ESPORTS

DISSABTE 12 DE MAIG
 

TROFEU FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ
Matí / Club de tir de precisió

Organitza: Club de Tir de Precisió

  

TROFEU DE NATACIÓ DE L’ASCENSIÓ
15 h / Club Natació Granollers

Participants: clubs del Vallès Oriental

Categories: prebenjamí, benjamí i aleví

Organitza: Club Natació Granollers

DIUMENGE 20 DE MAIG
  

5a CURSA DE L’ASCENSIÓ
9.30 h / Turó Bruguet, 2

5 i 10 km de muntanya 

Inscripcions: www.cracksportsclub.com

Organitza: Crack Sports Club 

ACTIVITATS A CARRERS,
PLACES I EQUIPAMENTS

ACTE DE FOC

2
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CAMPIONAT DE MINIFUTBOL, PISTA DE STEEPS,  ESTACIÓ 
DE  BITLLES CATALANES, ESTACIÓ DE XUTS A PORTERIA 
PETITA,  MINIGOLF, ESTACIÓ D’HANDBOL, TALLER DE 
PINTACARES INFANTIL, PONIS, ROCÒDROM
 

DE DIVENDRES 11 A DIUMENGE 13 DE MAIG 

MOSTRA GASTRONÒMICA
Dijous 10

De 19 h a 23.30 h

Divendres 11 i dissabte 12 

De 13 h a 16 h i de 20 h a 23.30 h

Diumenge 13 

De 13 h a 16 h

Organitza: Gremi d’Hostaleria del VO

RACÓ DELS AUTORS 
amb prototips d’autors novells
Dissabte 12 i diumenge 13 

Tot el dia / Carpa Ayudar Jugando

Organitza: Fira Jugar x Jugar i Ludo, associació  

de creadors de jocs

JOCS FINALISTES DE  l’11è CONCURS  
DE CREACIÓ DE JOCS DE GRANOLLERS
Dissabte 12 i diumenge 13

Tot el dia / Carpa Ayudar Jugando 

Fira Jugar x Jugar

Els autors jugaran i ensenyaran els seus 

prototips 

Organitza: Fira Jugar x Jugar

TALLER DE CONSTRUCCIÓ LEGO
Divendres 11, dissabte 12  i diumenge 13 

Tot el dia / Carpa Ayudar Jugando

Taula gegant de Lego 

Organitza: Hispalug

TALLER DE PLAYMOBILS
Divendres 11, dissabte 12  i diumenge 

13 D’11.30 a 13.30 h i de 17 a 19 h / Carpa 

Ayudar Jugando

Espai de joc amb els clicks i taller de creativi-

tat amb il·lustracions de Playmobils

Organitza: esplay.cat / Fira de Col·leccionisme 

Playmobil de Granollers

ESPAI FESTIVAL DEL MOTOR  
DE GRANOLLERS
Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13 

Cotxes infantils de pedals per a nens  

de 4 a 12 anys

Simuladors de Fórmula 1

Organitza: Zinkers

FIRA JUGAR X JUGAR
Jocs d’habilitat, estratègia, humor, memòria

Dijous 10 de maig, a les 18 h

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13

De 10 h a 21 h / Carpa Ayudar Jugando

Espai d’autors convidats

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13

D’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h / Carpa Ayudar 

Jugando

Alberto Corral (Màlaga) i Víktor Bautista i 

Roca (Santa Coloma de Gramenet)

Iniciació al joc japonès Shogi

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13

De 10 h a 20 h / Carpa Ayudar Jugando
Organitza: Shogi en español

ROCÒDROM
Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13  

Tot el dia / Zona sud del Parc Firal

Organitza: AEG 

ACTIVITATS D’ESPORT
Divendres 11, dissabte 12  i diumenge 13

Tot el dia / Zona sud del Parc Firal 

Fut-tennis, punteria a porteries, minipartits

Organitza: AITEVO

PASSEJADA AMB PONIS
Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13 

Tot el dia / Zona sud. Parc Firal

TÓMBOLA DE JOGUINES RECICLADES
De dijous 10 a diumenge 13

De 10 a 21 h  / Carpa Ayudar Jugando 

Organitza: Oncovallès 

DIJOUS 10 DE MAIG

INAUGURACIÓ DE LA 68a FIRA  
DE L’ASCENSIÓ
18 h / Parc Firal 

DIVENDRES 11 DE MAIG

Taller de creativitat 
amb texans reciclats
D’11.30 a 13.30 h / Carpa de tastos i tallers

Organitza: Back to Eco

DISSABTE 12 DE MAIG

VII CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CATAN
10 h / Carpa Campionats de Jugar x Jugar 

Organitza: Devir

XII TORNEIG DE CIRCUS MAXIMUS 3D
10 h / Carpa Ayudar Jugando 

Direcció: Jordi Roca

Vine a munyir la vaca  
i en tastaràs els productes làctics
De 12 a 13 h / Carpa de tastos i tallers 

Organitza: ASAJA 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VICTUS
16 h / Carpa Campionats de Jugar x Jugar 

Organitza: Devir, Toni Serradesanferm

Vine a tastar els productes  
de temporada km-0. Fets al costat de casa
De 17 a 18 h /  Carpa de tastos i tallers    

Organitza: ASAJA

GALA DEL JOC DE GRANOLLERS
20 h / Carpa Campionats de Jugar x Jugar

Lliurament de premis del XI Concurs Ciutat 

de Granollers de Creació de Jocs 

Organitza: Ajuntament de Granollers

DIUMENGE 13 DE MAIG

TALLER DE CREACIÓ DE JOCS 
10 h / Carpa Campionats

Organitza: Jea Games, Isaac Hidalgo

Presentació de la nova línia de jocs Q 
10 h / Carpa Campionats de Jugar x Jugar

De Josep Izquierdo i Martí Lucas 

A càrrec de GdM Games, amb animació  

de Cheap Films 

Inscripció prèvia a: goo.gl/xjnop2

XII TORNEIG DE FUTBOL BENJAMÍ  
FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ
10.30 h Partit de la final

13.30 h Lliurament de premis

Zona sud. Parc Firal

Organitza: AITEVO

1r TORNEIG DE CARCASSONA  
PER PARELLES
De 12 a 14 h i de 15 a 20 h / Carpa 

Ayudar Jugando

Organitza: carcassonne.cat

BUS GRATUÏT AL PARC FIRAL
Anada i tornada
Dies 11, 12 i 13 de maig
De 17 a 21 h, cada deu minuts
Sortida: pl. de la Constitució
Parades: Instituts, pl. Hortes, Primer de Maig,  
piscines municipals, rotonda pg. Fluvial /  
c. Camp de les Moreres

APARCAMENT VIGILAT DE BICICLETES
De dijous 10 a diumenge 13 de maig 
Entrada al Parc Firal
Organitza: Granollers Pedala

ACTIVITATS AL PARC FIRAL

3
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7
De 9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores 
Empresa
Powerpoint 
Com elaborar presentacions amb aquest programa
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers

De 14.30 h a 16.30 h. Formació de 16 hores 
Comerç
Fotografia d’objectes, Knolling i Stylife
L’art dels detalls organitzats
Granollers Mercat

De 9 a 14 h. Formació bonificable de 39 hores 
Empresa
Desenvolupament exterior de la Pime
Plantejar l’estratègia global internacional i valorar 
el potencial no explotat de diferents regions que 
també poden generar creixement i inversió
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers

8
De 9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores  
Emprenedoria
Millorar la gestió per reduir despeses
Aprèn a analitzar els aspectes econòmics i finan-
cers essencials de l’empresa
Granollers Mercat

De 9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores 
Empresa
Taller pràctic de gestió duanera a partir del 
CAU 
Implicació del nou Codi Duaner de la Unió Europea 
(CAU) en la gestió duanera. Noves obligacions, 
gestió telemàtica i casos pràctics
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers

9
De 9.30 a 12.30 h. Càpsula EmprènTIC
Emprenedoria
Introducció a WordPress.com
Treballa amb la plataforma gratuïta de WordPress 
ideal per començar un projecte emprenedor
Granollers Mercat

De 9 a 14 h. Formació bonificable de 25 hores 
Empresa
Comptabilitat perfeccionament 
Aprofundir en les tècniques i els processos 
comptables 
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers

De 15.30 a 19.30 h. Workshop Ecommerce 
Empresa i emprenedoria
Introducció a Woocommerce
Descobreix el plugin per fer un ecommerce lligat 
al teu WordPress
Granollers Mercat

10
De 9.30 a 13.30 h. Formació de 4 hores
Emprenedoria
Millorar la gestió per reduir despeses
Granollers Mercat

15
De 9.30 a 13.30 h. Workshop Videomàrqueting 
Emprenedoria
Digital Storytelling: Com vendre el teu projec-
te a través de la teva història
Granollers Mercat

16
De 9 a 15 h. Formació bonificable de 6 hores 
Empresa
Sistema 5’s d’ordre i neteja. La millora de 
l’entorn de treball

Conèixer la metodologia per poder-la aplicar en el 
nostre lloc de treball. Motivar l’equip per treballar 
d’una manera més productiva
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers

De 9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores 
Empresa
Excel per experts 
Perfeccionar i conèixer totes les possibilitats que 
dóna el programa informàtic. 
Funcions, eines i macros
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers

21
De 9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores 
Empresa
Iniciació a l’Excel 
Iniciar-se en el programa informàtic Excel amb la 
finalitat d’aplicar els nous coneixements de forma 
immediata al lloc de treball
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers 

22
De 9 a 14 h. Formació. Emprenedoria
Treballa el teu networking professional  
(BEN FET) i aconsegueix contactes efectius
Descobreix la potència del networking de  
referències
Granollers Mercat

De 14 a 16.30 h. Formació. Comerç
Primers Auxilis i Suport Vital Bàsic adreçat  
al comerç
La importància de saber com actuar en situacions 
d’emergència
Granollers Mercat

De 9.45 a 14 h. Formació. Empresa
Taller de Selecció per competències
Granollers Mercat – Servei Local d’Ocupació

25
De 9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores 
Empresa
Optimització de la gestió fiscal. Revisió de les 
novetats aprovades darrerament en l’entorn 
de les PIMES
Conèixer en quina mesura ens afecten els canvis 
introduïts en les darreres novetats fiscals.
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers

De 9 a 15 h. Formació. Emprenedoria
Com captar la primera clientela
Estratègia i operativa comercial per l’argumentari 
de vendes
Granollers Mercat

29
De 9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Emprenedoria
Visual Thinking al servei de l’emprenedoria
Sintetitza idees amb dibuix i paraules clau
Granollers Mercat

30
De 9.30 a 13.30 h. Càpsula EmprènTIC. 
Emprenedoria
Crea el teu butlletí amb Mailchimp
Granollers Mercat

De 9 a 17.30 h. Formació bonificable de 7 hores. 
Empresa
Productivitat personal: com aconseguir ser 
més efectius a la nostra feina
Aprendre a reconèixer quines són les nostres  
activitats principals i com la planificació,  
priorització i ús de les eines i del temps ens 
permet ser més efectius
Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació Granollers

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

Maig 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

14
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 3
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
Es repeteix els dj. 17, 24 i 31

DIVENDRES 4
17 h Plaça de la Porxada i Plaça de les Olles
50è Aniversari de l’Esteve i la Plàcida.
Tarda d’activitats infantils
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos i 
Associació de comerciants del Rec al Roc

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil. L'illa de mai més

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Aranyes i insectes a les vostres mans! 
Tots els dv. de maig a les 17.30 i a les 18.30 h

18. 30 h Centre Cívic Palou
Viu la Primavera! “Taller de xampú natural 
sòlid”

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove, Llibrepensadors

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en VO Battle of the Sexes
Es repeteix dg. 6, 19 h

20 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Taller amb Roberto Olivan

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari obert

20.15 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació "Cuculand 
Souvenir"i en acabar l’obra, conversa amb la 
companyia

DISSABTE 5
10 h Plaça de la Porxada
50è Aniversari de l’Esteve i la Plàcida 
Mostra d’Artesans de la Festa, i a les 12 h, 
Concert Vermut amb Llum d’Oli

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Mostra d’artistes residents del Centre d’Arts 
en Moviment

18 h L’Adoberia
El Granollers medieval. Concert de música 
antiga del Renaixement

19 h Plaça de la Porxada
50è Aniversari de l’Esteve i la Plàcida. 
L’estrena… Presentació dels nous vestits de 
l’Esteve i la Plàcida 

19 h Sala Francesc Tarafa
Concert líric “Els Tres Tenors”
Org.: Associació Musical Aula Lírica

19.15 h Centre Cultural
Motorsport Film Fest Mclaren (Pioneer, Lea-
der, Father, Champion) Org.: Pam deSis

La dansa pren el carrer el dissabte 19 de maig amb motiu del Dia 
Internacional de la Dansa, que es va commemorar el passat 29 d’abril.  
Una quinzena de grups i escoles participen a la jornada “Dansa al 
carrer”, que començarà a les 11 del matí a la plaça de Maluquer i 
Salvador, amb classes obertes i tallers participatius. A la tarda 
(17.30 h), el mateix espai acollirà una flashmob seguida d’una mostra 
de dansa. Agrupació Sardanista, Arsènic, C&C, Casino, Centro Cultural 
Andaluz, Emty, Enem, Rítmic, Àgueda Murillo, Tribu, Sylvia, Klass, Liant 
la Troca, Milnotes, Passaltpas, Swing i Shíndia són les entitats que 
ompliran de dansa la ciutat durant aquesta jornada. 
D’altra banda, els dies 15, 16, 17 i 18 de maig, el Teatre Auditori de 
Granollers acull el projecte Tots Dansen en què participen 7 instituts 
de Granollers i la comarca. Així, alumnes de secundària dels centres 
Celestí Bellera, EMT i Marta Estrada mostraran el resultat del seu 
treball dels darrers mesos amb la coreògrafa Constanza Brncic. 

Al maig, la dansa omple la ciutat
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21 h Centre Cívic Nord
Sopar-Espectacle Org.: AV l'Hostal

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing. Es repeteix el ds.19
Org.: Lindy Frogs

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80’, amb Neus Barbany

DIUMENGE 6
10.30 h Nau B1
Minibeat. Festival familiar de música

17 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació de l'òpera 
Cavalleria Rusticana i Pagliacci

18 h Plaça de la Porxada
50è Aniversari de l’Esteve i la Plàcida 
Espectacle A Granollers Ballem
Col.: Esbart Dansaire

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera Cavalleria Rusticana i Pagliacci

18 h Casino de Granollers
Ball Social al casino
Es repeteix tots els dg. del mes

19 h Plaça de la Porxada
50è Aniversari de l’Esteve i la Plàcida
Ballada dels Gegants de la Ciutat

DIMARTS 8
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) La Ventafocs

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries “85 
anys d'Escola Pia a Granollers” Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de poesia. Escampant els versos

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars Brief Encounter

DIMECRES 9
18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada del Gra “Viatjar a Low Cost”

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia

DIJOUS 10
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentacó del llibre L’aroma del temps

19 h Museu de Granollers
Xerrada “Glòria Picazo: Rescrivint el 
subjecte. Noves formes de cultura visual”

20.30 h Centre Cultural
19a Primaveral de Cinema de Muntanya 
Déjame vivir. Col.: AC

DIVENDRES 11
18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “El Romanic del Montseny”

L’Esteve i la Plàcida fan 50 anys
Del 3 al 6 de maig Granollers celebrarà el 50è aniversari dels seus esti-
mats Gegants Grossos, l’Esteve i la Plàcida, organitzat pels Amics dels 
Gegants i Capgrossos de Granollers. Els actes començaran a les 18 h 
del dijous 3 de maig, amb una exposició al Museu de Granollers. Durant 
el cap de setmana hi haurà activitats infantils, la Mostra d’Artesans de 
la Festa, un concert-vermut amb el grup “Llum d’oli”, espectacles de 
dansa i una ballada dels Gegants a la plaça de la Porxada.
L’acte central de l’aniversari es farà el dissabte dia 5 a les 19 h. Després 
de gairebé catorze anys, L’Esteve i la Plàcida estrenaran vestuari, anells 
i un nou ceptre en un espectacle que comptarà amb la participació de 
l’Esbart Dansaire i la presència dels Gegants Vells i el Colom.

60 anys d’educació en el lleure amb 
l’Esplai Colònies Sant Esteve
Campaments, travesses, reunions, sortides... Són molts els records 
que estan a la memòria de totes les generacions que han fet possible 
que enguany Colònies Sant Esteve celebri el 60è aniversari de la seva 
fundació. Aprofitant l’ocasió, l’equip de monitors i monitores actual s’ha 
proposat recuperar la memòria històrica de l’entitat. Per fer-ho, es fa 
un recull de totes les dades de les tandes que han passat per Colònies: 
fotografies, els colors dels foulards d’adolescents, els llocs on s’havia 
anat de campaments... El punt culminant de la celebració serà dissabte 
19 de maig amb una festa, a la plaça de l’Església que començarà a les 
10 h, amb un gran joc per a totes les edats, a les 13 h, dinar popular; 
a les 16.30 h, hi haurà una gincama que comptarà amb la participació 
de diferents entitats granollerines. A les 18 h, xocolatada i espectacle 
d’animació infantil. Al vespre, es farà un sopar per actuals i antics mem-
bres de Colònies a la sala Dents de Serra de Roca Umbert.
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19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en VO Wonderstruck
Es repeteix dg. 13 a les 19 h

19.30 h Centre Cívic Nord
Il·lumina’t: trobada social i fotogràfica
Org.: Associació Fotogràfica Jaume Oller

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Jorge Drexler

DISSABTE 12
16 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Worskshop de moviment amb Dominik 
Borucki i Rosa Ballarín. Formació intensiva: 
12/5 de 16 a 20 i 13/5 de 10 a 14 h

23 h Casino de Granollers
Festa de country

DIUMENGE 13
12 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visita comentada a la Tèrmica i a la fàbrica

DIMARTS 15
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu. Identifica fotogra-
fies antigues de Granollers. Es repeteix dt. 29

18 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada de l’Aula de la Salut “Com es 
gestionen els problemes de comportament 
en la infància? Treballem des de l’escola i la 
família” a càrrec de Carme Freixas

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“L’home orquestra. L’aventura dels músics 
catalans a Amèrica”Org.: AGEVO. Col·l.: AC

20 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. "Tots Dansen 2018"
Es repeteix dc.16, dj. 17 i dv. 18

DIMECRES 16
11 h Sala Francesc Tarafa
Inauguració de les 35es Jornades Culturals 
de la Gent Gran

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys)

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Moixaines a raig! (0-15 m)
Es repeteix ds. 19, a les 10.30 h, a Can Pedrals

18 h Església de Sant Julià de Palou
De l’Hort a la biblioteca. “El gust de la proxi-
mitat” Visita i tast de productes de Palou

18.30 h Centre Cívic Jaume Oller
Viu la primavera! “Fem Vermut!”

DIJOUS 17
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil. Família Melops

17.30 h Parc de Torras Villà
Taller. Moviment Pedra feliç i berenar 
Org.: Entre Mares

Més de 15 grups al Musik N Viu 2018
La 14a edició del festival Musik N Viu començarà el 9 de juny a la plaça 
de l’Església, amb una tarda dedicada als infants. Continuarà la nit del 
16 de juny, amb grups de Heavy Metal a la sala Nau B1 de Roca Umbert, 
i culminarà del 28 de juny a l’1 de juliol, amb tres nits i un migdia de 
concerts al Parc Firal i, per primera vegada, també al Parc Torras Villà.

Torna el festival Minibeat
Diumenge 6 de maig, de 10.30 a 19 h, arriba a Roca Umbert la tercera 
edició del festival Minibeat, un espai de cultura alternativa per a tota 
la família. Aquesta jornada protagonitzada per la música es presenta 
com una proposta lúdica que mira més enllà de la cultura i la música de 
masses. A part d’actuacions en directe, el festival també comptarà amb 
tallers, zona per a nadons i molt més.
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18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil. Els Umpa Lumpes

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la 28 dies

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentacó del llibre El meu viatge a Berlín

20 h Museu de Granollers
Inauguració de les exposicions “Sota les 
bombes. Els atacs aeris a Catalunya 
durant la Guerra Civil” i “Desrunar emocions. 
80 anys del bombardeig a Granollers. Art i 
memòria”

20.30 h Centre Cultural
19a Primaveral de Cinema de Muntanya 
The eyes of God 

DIVENDRES 18
17.30 h Sala Francesc Tarafa
35es Jornades culturals de la gent gran
Trobada de corals

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil. La Vall dels Mumin

18 h Centre Cívic Can Bassa
DiverDivendres. DiverMúsica: Donem-li una 
volta al món amb XIULA!

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “De la rebeldía creativa a la 
economía humana”

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil. L'andana 9 i 3/4

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en VO Aurore. Es repeteix dg. 20, 19 h

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: Vermells com la sang

DISSABTE 19
Durant tot el dia. Plaça de l’Església
60 anys de Colònies Sant Esteve

10.30 h Centre Cívic Can Bassa
35es Jornades culturals de la gent gran. 
Matinal a Can Bassa

11 h Museu de Granollers
Taller “Escriure l’art contemporani” 

12 h Plaça Jaume I
VI Arrossada popular, exposició canina i 
demostració. Org.: AV Lledoner

16.45 i 17.30 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. Es repeteix ds. 26 a les 
11.30 h, 12.15 h, 13 h, 16.45 h i 17.30 h

17 h Plaça de la Corona
35es Jornades culturals de la gent gran 
Trobada de puntaires

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges (+ 5 anys)

18.15 i 19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Es repeteix ds. 26, 18.15 h

Aquest mes de maig se celebren les 35es Jornades Culturals de la Gent 
Gran. I per difondre-les, s’ha volgut donar visibilitat a algunes de les 
usuàries de l’equipament municipal Espai Actiu de la Gent Gran. Elles 
són les protagonistes del cartell que anuncia les jornades, que se cele-
braran del 14 al 20 de maig. Una vintena de grups, entitats, residències, 
casals... hi participen amb propostes de caire cultural i per fer salut. 
Les jornades s’inauguraran el dimecres 16 de maig a la Sala Tarafa, junt 
amb la mostra de treballs manuals, que es podrà visitar al mateix espai 
fins diumenge 20 de maig (matí, de 10 a 12.30 i tarda, de 17 a 19 h).
El programa inclou una tarda d’activitats intergeneracionals amb 
alumnes de l’escola Lledoner i amb infants del Centre Obert Nord (14 
de maig). Altres activitats són una sortida a Girona per visitar Temps de 
Flors (dia 15). La projecció del documental L’home orquestra. L’aventura 
dels músics catalans a Amèrica, d’Àlex Gómez-Font i Carles Riobó, amb 
la presència dels autors i del músic Jesús Peyrón (dia 15), un taller 
d’artesania (dia 16) i una trobada de grups d’activitat física al parc Torras 
Villà (dia 17) són altres propostes. 
El teatre i la música tenen un pes destacat, amb un musical al Centre 
Geriàtric A. Montañá, la trobada de corals (dia 18), i la posada a escena 
de dues obres a la Casa de Cultura Sant Francesc amb els grups de 
teatre Gregori (dia 20) i Les Quatre Estacions (dia 27).
El programa convida tothom a fer una passejada fins a Can Cabanyes 
el dissabte 19 de maig (6 km, cal inscriure’s abans) i també a la matinal 
que es farà a la plaça Joan Oliver de Can Bassa el mateix dia.

Una vintena de grups i entitats, a les 35es 
Jornades Culturals de la Gent Gran 
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18 h Centre Cívic Nord
Viu la primavera! “Acció Poètica i recital”

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “El món de les abelles” 

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en VO Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri. Es repeteix dg. 27 a les 19 h

21 h Església de Sant Esteve de Granollers
Música clàssica. "Escolania de Montserrat"

DISSABTE 26
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Contes amb olor de cel blau

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller familiar “Les nostres històries”

19 h Centro Cultural Andaluz de Granollers
Dança, amb La Clave de Mataró

20 h GRA. Equipament juvenil
Concerts de Lluna Plena

23 h Casino de Granollers
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE 27
9 h Plaça de Can Bassa
Celebració de la Festa del Rocío 2018
Org.: Hermandad Rociera de Can Bassa

10 h Plaça de la Porxada
Pedalada Clàssica. Org.: Granollers Pedala

11 h Museu de Granollers
Itinerari “Granollers, ciutat bombardejada”

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica Euterpe: la música i la pau

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert Música per la pau i la memòria de 
l’OCGr

DILLUNS 28
18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts. Col.l.: UPG

DIMARTS 29
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries
“Morir amb dignitat”. Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Ètica del medi 
ambient. Canvi climàtic, desforestació,
consum responsable, bioconstrucció...” 
Col.l.: UPG

DIMECRES 30
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time, The Three Billy Goats Gruff

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada del Gra “Vull treballar de monitor. 
Com ho he de fer?”

DIJOUS 31
20.30 h Centre Cultural
19a Primaveral de Cinema de Muntanya 
Dhaulagiri Col.: AC

18.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Improvització guiada de moviment amb 
Béné Carrat

19 h Centro Cultural Andaluz de Granollers
Dansa al Centro Cultural Andaluz

19.30 h Casino de Granollers
Concert de Rock

20 h L’Adoberia
El Granollers medieval. Visita teatralitzada

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Adossats

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

22 h Nau B1
Concert amb Obeses i Setembre

23 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanas

DIUMENGE 20
13 h Institut Antoni Cumella
Juguem Cantant. Trobada de corals infantils 
del Vallès i Maresme. Org.: Coral ART-9

18 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Rolf & Flor a l'Amazones

DIMARTS 22
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil. Asteroide B612

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove. Errata (12-16 anys)

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries “Una 
meravella anomenada vida” Org.: AGEVO

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Descobrint els clàssics

DIMECRES 23
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Minimúsics (16-36 mesos)

19 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada “L’ús de les xarxes socials en la 
comunicació política”

19.30 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre “Montseny eròtic” 
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

DIJOUS 24
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz!

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Xerrada “Els ordres de l’existència”amb 
Xavier Guix Org.: Gran Centre Granollers

20.30 h Centre Cultural
19a Primaveral de Cinema de Muntanya 
Dessine-Moi un Chamoi. Col.l: AC

DIVENDRES 25
17 h Parc Firal
Taller. Bici-escola de Primavera
Org.: Granollers Pedala

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS
“Carrer Girona, de 
la via a l’asfalt” 
Fins al 22/5
“Guerra Civil i 
bombardeig” 
Inauguració 24/5
a les 18 h

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. 
Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició perma-
nent
“Utopies 
persistents”  
Exposició de llarga 
durada
“Sota les bombes. 
Els atacs aeris a 
Catalunya durant 
la Guerra Civil”
Del 17/5 al 8/7
“Desrunar 
emocions. 80 anys 
del bombardeig a 
Granollers. Art i 
memòria”
Del 17/5 al 18/11
“50 anys de 
l’Esteve i la 
Plàcida”
Inauguració
el 3/5 a les 18 h. 
Fins al 13/5

CAN JONCH
“Like, una selva 
com la teva”
Fins al 3/5

LA TÈRMICA. 
ROCA UMBERT
“Indústries en 
temps de guerra 
1936-1939”
Del 5/5 al 21/10

 CC. CAN BASSA 
“Treu-li suc a la 
sexualitat”
Del 11 al 23/5

MUSEU DE 
CIÈNCIES 
NATURALS
“Descobreix els 
ratpenats”
Fins al 8/7
“Escarabats”
Fins al 8/7

AB GALERIA D’ART
“Temps de 
meditació” 

LLIBRERIA LA 
GRALLA
“Un clic de 
castells” Org.: 
Xics de Granollers
Inauguració 3/5 a 
les 19 h.
Fins al 16/5

ALLIANCE 
FRANÇAISE
“Incerts” d’E. 
Canet
Fins al 30/6

ESPAI TRANQUIL 
DE BARBANY
“Cartografia de 
l’horitzó - Cel”, 
pintures de Jaume 
Mestres
Inauguració el 4/5 
a les 18.30 h. Fins 
al 5/6

GALERIA SOL
“Cartografia de 
l’horitzó - Terra”, 
pintures de Jaume 
Mestres
Inauguració el 4/5 a 
les 20 h. Fins al 5/6

BIBLIOTECA
CAN PEDRALS
“El Gall, 
l’emperador i el 
pintor”, dibuixos 
d’Eduardo Abarca
Del 18/5 a l’1/6



Primer, felicitats. Quan vau començar, a l’inici 
de la crisi, pensàveu que arribaríeu fins aquí?
Vicenç Prunés. La il·lusió hi era, però el futur 
que ens esperava era del tot incert. Vam superar els 
esculls i hem arribat al desè aniversari amb bona 
salut, públic estable i finançament equilibrat. 

El dia 25 de maig (21 h) l’església viurà un con-
cert molt especial: després de 10 anys, 
torna l’Escolania de Montserrat. 
V.P. Sí, ja van venir per inaugurar l’orgue. Ara, 
la iniciativa és de l’Ajuntament, a través de Can 
Jonch, i n’estem agraïts: un concert potent que 
lliga la commemoració del 80 aniversari del bom-
bardeig i els 10 anys de l’orgue Josep M. Ruera. 

El concert es presenta com un tribut a la pau. 
V.P. Els nens de l’Escolania se’ls anomena am-
baixadors de la pau, les seves veus blanques, inno-
cents, transmeten un missatge de pau en si mateix. 
El repertori d’aquell dia també hi fa referència: 
l’Ametller de Bernat Vivancos, obra dedicada a la 
pau; Francis Poulenc, amb les Lletanies a la Verge 
Negra; i una estrena: Da Pacem Domine d’un jove 
compositor d’Igualada, Pol Requesens Roca, un 
dels autors que més ha escrit per a orgue i cor a 
Catalunya, amb text del poeta David Jou: una peça 
molt bonica que parla de la pau amb un caire 
interreligiós. 

 
L’any 2008 s’inaugurava l’orgue Josep 
M. Ruera de l’església de Sant Esteve, 
un instrument singular a Catalunya 
i l’Estat, fabricat per l’empresa 
alemanya Hugo Mayer Orgelbau i 
finançat gràcies a una campanya 
de micromecenatge. L’any següent, 
començava la temporada de música 
sacra, que des de llavors ha programat 
prop de cent concerts mensuals amb 
organistes internacionals -i 20 classes 
magistrals-, orquestres, solistes i 
cors d’aquí i arreu. Ara s’ha presentat 
el tercer CD enregistrat, dedicat a la 
música sacra del bisbat de Vic, 
s. XX-XXI, de Valentí Miserachs. 

La campanya de finançament popular “Un 
orgue per a tothom: fes-lo teu” va aconseguir 
mobilitzar centenars de persones. Penseu que 
la ciutat se l’ha fet seu?
Germán Cequier. Hi ha molta gent que sap que 
hi ha un orgue important a la parròquia. Però vol-
dríem més assistència als concerts, després de tots 
aquests anys de programar-ne un al mes. Sabem 
que la sacra no és música de majories, però ens 
falta més resposta de la societat granollerina. 
V.P. Una part important del públic prové de la co-
marca, ens movem en una mitjana de 70-100 per-
sones, que hi són però no es veuen, amb l’església 
tan gran. L’orgue, sobretot si és sol, és un instru-
ment difícil d’escoltar si no hi estàs habituat. Aquí 
no en tenim tradició, hem començat de zero. Els 
intèrprets estrangers que venen ens expliquen que 
als seus països no estan gaire millor pel que fa a 
assistència. Potser si féssim un festival concentrat, 
a la primavera o a la tardor…, però el que volem 
és acostar l’orgue a tothom, donar moltes oportu-
nitats de venir. La nostra part l’hem complert amb 
escreix, enlloc de Catalunya s’ofereix un concert 
mensual d’orgue. Ara falta que es valori com un 
producte interessant: és el nostre repte.

És un luxe per a Granollers comptar amb un 
orgue i una temporada així. 
V.P. És un orgue comparable a pocs de Catalunya. 

ENTREVISTA A

 El divendres 
25 de maig, 

l’Escolania de 
Montserrat torna 
a Granollers per 
cantar al concert 

commemoratiu 
dels 80 anys del 

bombardeig

Vicenç Prunés
organista titular de l’orgue Josep Maria Ruera i director artístic de la temporada de música sacra 
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 “A cap altre lloc de Catalunya s’ofereix un 
concert mensual d’orgue. El repte és que 

es valori com un producte interessant” 

El de la Selva del Camp, d’una mesura similar, és 
esporàdicament actiu. A la catedral de Tarragona, 
semblantment. Montserrat, Poblet, tenen orgues 
més grans. El nostre se situa en un rang alt, és 
l’únic d’aquesta marca a Espanya. 

L’orgue granollerí té un total de 1.850 tubs, 
però encara no és complet...
V.P. Intentem executar la segona fase, algunes 
empreses alemanyes han demostrat un cert interès. 
Ens falten nou registres, que haurem d’abordar per 
parts, de manera que en tinguem tres de nous que 
puguin sonar per Nadal, finançats amb micromece-
natge. Voldríem que el concert de l’Escolania fos el 
tret de sortida d’aquesta campanya.

Què guanyarà l’orgue?
V.P. Més potència, més tubs, més possibilitats. És 
com un pintor que té una paleta i que li falten 
colors, les barreges que pot fer són limitades. Ara 
falten uns 600 tubs. 

Heu convidat organistes de primer nivell 
d’arreu (Europa, Amèrica, Àsia), què n’opinen?
V.P. Diuen que com ens ho hem fet i que quina 
sort que tenim. Els impressiona també el fet que 
tinguem ascensor per fer-lo accessible a tothom. 
El troben un instrument molt còmode i els agrada 
com sona. I ens pregunten quants alumnes tenim. 

A les clases magistrals?
V.P. No, a les classes que podrien oferir-se des 
del Conservatori. És inexplicable que tenint a 
disposició un gran instrument així a la ciutat, 
no s’aprofiti, tenint en compte els diners que 

l’Ajuntament hi va aportar [20.000 euros d’un 
total de 430.000 que va costar]. Per part nostra 
sempre hi ha hagut aquesta voluntat, era un dels 
objectius. Durant aquests 10 anys, haguessin po-
gut sortir 5 o 6 organistes amb un nivell mitjà. 

Com us plantegeu les temporades? 
V. P. Nosaltres hem de fer el concert que no es 
pot fer a un altre lloc. No volem fer d’agència 
de concerts. Intentem apostar per projectes de 
producció pròpia, perquè els concerts tinguin 
un interès en si mateixos. Tenim un compromís 
amb el segle XXI, el nostre orgue fa molta música 
contemporània. Fem alguns encàrrecs i, sobretot, 
fem primeres audicions a Espanya, pensem que té 
un plus d’interès. 

Què representa per a la parròquia tenir un 
orgue com aquest?
Mn. Monfort. És un regal de Déu. El fet que es to-
qui a totes les misses, és un luxe; de fet, tenim dos 
orgues, el gran i el petit, una cosa gens habitual 
per a una església. 

La música sacra és a l’abast de tothom?
V.P. Sí, és un problema d’hàbit cultural. A Ale-
manya els nens des de petits escolten orgue, aquí 
l’hem sentit poc. La clàssica encara ens costa, si 
hi afegeixes que l’orgue és un instrument amb 
ressons antics, que es troba en una església..., això 
també pot ser una barrera per a algunes persones. 
Hem de lluitar per fer-ho més normal. La música 
sacra està pensada per ser interpretada en una 
església, acústicament i pel missatge. 

La Fundació 
Pro Música 

Sacra aposta 
per projectes 
de producció 
pròpia i té un 

compromís amb 
la música del 

segle XXI 

Imatge de la dreta: Mn. Josep 
Montfort, president de la Fun-
dació Pro Música Sacra; Vicenç 
Prunés, que n’és vocal; i Germán 
Cequier, secretari de la fundació, 
al costat de l’orgue Josep M. 
Ruera, aquest mes d’abril. 
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Els grups municipals opinen

Memòria, Justícia i Drets

L’1 de maig de 1856, una vaga general va 
aturar totalment Austràlia per reivindicar 
la jornada laboral de vuit hores. A Catalun-
ya la vaga de La Canadenca el 1919 i la 
posterior vaga general continuada van ser 
la clau per assolir la jornada laboral de 8 
hores. Amb els anys, l’1 de Maig ha esde-
vingut una diada internacional de reivin-
dicació laboral i de memòria de la sagnant 
repressió contra les protestes obreres de 
1886 a Chicago. La dictadura franquista 
va prohibir celebrar l’1 de Maig, però, 
malgrat la repressió, les organitzacions 
obreres mai van resignar-se i van seguir 
organitzant actes reivindicatius des de la 
clandestinitat. 
Els pactes del 78 van deixar impune la 
repressió sanguinària del feixisme contra 
la classe treballadora i el poble català, i 
van institucionalitzar la jornada de l’1 de 
Maig desvirtuant el seu sentit originari, 
convertint una jornada de lluita reivin-
dicativa en un dia festiu en el calendari 
laboral. Deixaven sense jutjar els assassinats, 
tortures i abusos comesos per la ultradreta 
espanyola contra els drets humans. L’Alt 
Comissionat de Drets Humans de Nacions 
Unides, el Comitè contra la tortura i el 
Grup de Treball sobre desaparicions forço-
ses consideren incompatible amb el Dret 
internacional que l’estat espanyol impe-
deixi que els crims contra els drets humans 
siguin jutjats.
El PP amb la col·laboració de PsoE-Psc 
i Ciutadans segueix impedint jutjar el 
franquisme, manté impunes torturadors, 
assassins i als responsables dels bombar-
dejos criminals que van causar milers de 
morts als nostres pobles i ciutats. Assassi-
nats, tortures i bombardejos que tenien 
per objectiu imposar la «unidad d’España», 
el nacional-catolicisme i el capitalisme 
de mercat. Uns bombardejos que a Gra-
nollers van assassinar 224 persones, uns 
bombardejos feixistes dels que enguany 
commemorem el 80è aniversari. 80 anys 
de resignació institucional, sense que 
l’Ajuntament hagi reclamat Justícia i 
reparació del dany. 
Fent pinya i mobilitzant-nos farem respec-
tar els nostres drets. Vine i participa!

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

Orgullosos de ir haciendo propuestas de mejo-
ra, que van haciéndose realidad.

ENTORNOS SIN HUMO DONDE HAY NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES
Pedíamos la adhesión al programa Entornos 
sin humos de la Agencia Catalana de Salud, que 
persigue que no se fume cerca de las entradas 
de espacios donde hay niños y adolescentes, 
como son guarderías, escuelas, institutos, 
bibliotecas, centros cívicos, etc

DISPOSITIVOS DE BUCLES MAGNÉTICOS
Pedíamos bucles magnéticos para transformar 
la señal de audio que todos podemos oír, en un 
campo magnético captado por los audífonos 
dotados de posición “T” y así favorecer la audi-
ción a personas con discapacidad auditiva.

DIFUSIÓN TELÉFONOS DENUNCIA ACOSO 
ESCOLAR 
Pedíamos que desde el área de educación se 
hiciese difusión de los teléfonos 900018018 y 
el 116111, que funcionan las 24 horas del día 
los 365 días del año de forma gratuita y total-
mente anónima, sin dejar rastro, en los centros 
escolares, web municipal y Granollers informa.

MÁS NOMBRES DE MUJERES EN LAS CA-
LLES Y EDIFICIOS NUEVOS
Pedíamos más presencia y priorización de 
nombres de mujer en calles, plazas, espacios 
públicos y edificios. Actualmente solo 32 calles 
de 614 tenían nombre de mujer, un 5 % del 
global de calles. 

LUCHA CONTRA EL MACHISMO Y VIOLEN-
CIA MACHISTA EN EL DEPORTE LOCAL
Pedíamos que el deporte local fuese una es-
cuela de valores en referencia a la lucha contra 
prejuicios y estereotipos sexistas y la violencia 
machista. 
Pedíamos campañas de concienciación y 
invitábamos a los clubes también, a tener un 
protocolo de prevención y actuación contra 
violencia machista.

FIESTA DEL VOLUNTARIADO
Propusimos una fiesta, puertas abiertas o feria 
anual de las entidades del tercer sector que 
forman parte del voluntariado de Granollers, 
para que la ciudadanía conociese su gran labor. 
Este 6 de abril se celebró en la Porxada.

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Propostes socials

Ciutadans és el partit que més propos-
tes socials ha presentat al Parlament de 
Catalunya:
- Estratègia integral per a l’atenció 

a persones que no disposen de les 
mínimes condicions d’habitatge que 
permeten viure amb dignitat («sense-
llarisme»).

- Garantir l’atenció multidisplinària 
a les persones amb Transtorn de 
l’Espectre Autista. 

- Suport al pacte d’estat per la depen-
dència.

- Garantir els drets del col·lectiu LGTBI 
i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia.

- Establiment de mesures per a evitar 
l’homofòbia en l’esport.

- Instal·lació de canviadors de bolquers 
en edificis públics i la conscienciació 
en la igualtat i la coresponsabilitat.

- Garantir els drets de les dones i les 
nenes víctimes del tràfic d’éssers hu-
mans.

- Protocols per a fer front a possibles 
casos de trasfòbia en hospitals.

- Desplegament reglamentari de la Llei 
17/2015 d’igualtat efectiva de dones 
i homes.

- Inversió en polítiques d’infància i 
família.

- Centres residencials d’acció educativa.
- Formació del personal sanitari per a la 

detecció d’abusos sexuals a menors.
- Foment de la pràctica de l’esport per a 

lluitar contra l’obesitat infantil.
Estem desitjant que els partits sepa-
ratistes desbloquegin el Parlament 
perquè hi ha moltíssims projectes per 
implementar. Ja n’hi ha prou de perdre 
temps i oportunitats i de llençar corti-
nes de fum, de confrontació i divisió, 
d’utilitzar les institucions per a finalitats 
partidistes.

Catalunya necessita un Parlament 
operatiu, treballant per solucionar els 
problemes reals de tots els ciutadans.

Grupo Municipal Cs Granollers
granollers@ciudadanos-cs.org

Siempre mejorando 
Granollers

Crida-CUPPP Cs
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La renda garantida de ciutadania va ser aprova-
da el juliol de 2017 per unanimitat de tots els 
grups polítics amb representació al Parlament 
de Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit de 
la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per 
la Comissió Promotora de la Renda Garantida, 
formada per desenes d’entitats socials, sindicats i 
partits polítics, i té com a objectiu el desenvolu-
pament de l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una 
vida digna a les persones i unitats familiars 
que es troben en situació de pobresa, per tal de 
promoure la seva autonomia i participació activa 
en la societat. 
La Llei va començar a aplicar-se el passat 15 de 
setembre de 2017. Més de 300.000 persones 
s’han informat d’aquest nou dret subjectiu 
mitjançant el telèfon gratuït, la pàgina web i 
l’assistent virtual del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 
Mig any després de la seva posada en marxa, i 
segons les dades facilitades pel mateix departa-
ment al mes de febrer de 2018, més de 51.000 
persones estaven esperant una resolució per 
part del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o 
perquè el seu expedient sigui resolt. 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució i 
la intervenció econòmica de la Generalitat de 
Catalunya no han influït en el tràmit ni en el 
pagament de la prestació, tal com es va informar 
des del mateix Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies a les entitats que formaran part 
de la Comissió de Govern de la renda garantida 
de ciutadania. Els anteriors beneficiaris/àries 
d’una Renda Mínima d’Inserció han cobrat la 
nova renda sense problemes, mentre que els 
nous beneficiaris no l’han cobrat per manca de 
resolució i execució dels nous expedients. 
Estem davant d’un fet greu d’incompliment 
per part del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies d’una Llei que reconeix un dret 
subjectiu, i en la que cal posar tots els recursos 
necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara 
si tenim en compte que tant la data d’inici de 
la Llei com els terminis per a la resolució dels 
expedients van ser acordats amb els/les respon-
sables del Departament. Avui dia, continuen sent 
els Ajuntaments els qui donen resposta efectiva 
mitjançant prestacions de caràcter social als be-
neficiaris/àries potencials de la renda garantida 
de ciutadania.
Per aquest motiu, és necessari accelerar el 
procés d’adjudicació de cites prèvies de la renda 
garantida de ciutadania, resoldre els expedients 
oberts i destinar els recursos tècnics i de personal 
necessaris per a una atenció de qualitat a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya i als 
Serveis Socials Bàsics.
Cal iniciar també la tramitació dels ajuts a 
empreses per a la contractació de persones bene-
ficiàries de la renda garantida. 

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Fa uns dies vam expressar el nostre 
posicionament incial davant de la proble-
màtica que està generant la Ronda Sud. 
Compartim el malestar dels veïns que fa 
temps han decidit que ja n’hi ha prou. 
Quan aquestes persones es van instal·lar 
a l’entorn de la via, aquesta suportava 
gairebé 10 vegades menys trànsit que en 
l’actualitat. 
Davant aquest problema de contaminació, 
soroll, dificultat de pas i risc pels vianants, 
és imperatiu buscar i trobar solucions 
estables. Demanem un pacte de ciutat per 
consensuar solucions. No estem disposats 
a que aquesta problemàtica, a un any de 
les eleccions, s’abordi com un campi qui 
pugui i una subhasta a veure qui promet 
més coses que després potser no podran 
ser realitat. No podem fer electoralisme 
amb un tema tan sensible.
Aquesta és una via competència de la 
Generalitat. Per aquest motiu és més 
important aquest pacte de ciutat: tots 
els nostres partits tenen representació 
al Parlament, que és qui controla l’acció 
del govern de la Generalitat. Per tant, ens 
hem de poder comprometre a que aquells 
acords a què arribem a Granollers els tras-
lladarem a la nostra acció parlamentària.
No tenim clar del tot el soterrament: 
només resoldria el problema de la fractura 
entre barris i el soroll, però els vehicles 
seguirien circulant i generant contami-
nació. Caldria un estudi per estudiar-ne 
la viabilitat tècnica, sobretot econòmica. 
Creiem que les mesures més eficients 
passen per pacificar la via en el seu tram 
urbà per tal de reduir al mínim els vehi-
cles de pas, i incrementar-ne la mobilitat 
de vianants en condicions de seguretat.
Hem de ser molt crítics amb l’equip de 
govern socialista. Han gestionat durant 
36 dels darrers 40 anys aquesta ciutat. 
Són responsables directes de la seva 
planificació i de les problemàtiques 
que se’n deriven. Ara no poden fer com 
si això fos quelcom que acaba de ploure 
del cel i centrifugar, com sempre, totes 
les responsabilitats a les altres administra-
cions.

Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

Els darrers mesos hem vist com milers de 
pensionistes es mobilitzaven per exigir 
unes pensions dignes davant la pèrdua 
progressiva de poder adquisitiu i els dubtes 
entorn l’estabilitat de l’actual sistema de 
pensions. Reivindicacions que també es 
donen a la nostra ciutat.
Se n’ha parlat molt del Fons de Reserva i 
del 0,25 %, però quan parlem de pensions 
hem d’anar més enllà i ser conscients que 
sense sous dignes, no hi pot haver pen-
sions dignes. I, malauradament, la recu-
peració econòmica no s’està traslladant als 
salaris. El futur de les pensions dels nostres 
ciutadans i ciutadanes depèn directament 
de la qualitat dels llocs de treball que es ge-
neren, i amb salaris baixos obtindrem unes 
cotitzacions a la Seguretat Social baixes 
que no permetran garantir unes pensions 
dignes. 
D’altra banda, no podem parlar de pensions 
sense evidenciar la bretxa de gènere exis-
tent: quan es jubilen, les catalanes ingressen 
una pensió un 37 % inferior a la dels ho-
mes. Aquest fet està directament relacionat 
amb la precarietat laboral i la bretxa salarial 
que pateixen les dones i que són l’arrel de 
la feminització de la pobresa. 
Precisament una de les prioritats del nostre 
grup municipal és avançar cap a una ciutat 
més igualitària, i això implica lluitar 
activament contra la precarietat, en tant 
que aquesta genera pobresa econòmica i 
exclusió social. 
I encara que millorar la qualitat de 
l’ocupació pot semblar un objectiu massa 
ambiciós per una administració local, el 
cert és que els ajuntaments disposem de 
diversos instruments per fer-ho possible. En 
primer lloc, l’impuls d’una formació pro-
fessionalitzadora vinculada a les necessitats 
de la indústria de la comarca. En segon lloc, 
una contractació pública socialment res-
ponsable en matèria laboral. I per l’últim, el 
foment de la instal·lació d’indústria d’alt 
valor afegit. Perquè si no deixem de poten-
ciar l’obertura de supermercats, franquícies 
o magatzems logístics – empreses sense cap 
mena de compromís pels sous dignes-, no 
fomentarem la creació de treballs de quali-
tat i, en conseqüència, tampoc fomentarem 
unes pensions dignes. 

Pep Mur i Planas
ERC-Acció Granollers
pep@pmur.cat

La renda garantida 
de ciutadania 

Un pacte de ciutat
per la Ronda Sud

Treball digne, 
pensions dignes
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