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ACTUALITAT
Granollers se suma a la Setmana Europea 

de la Formació Professional

17 de novembre, Conferència de tancament 
del Pla Estratègic de Granollers

L’Associació Cultural gestionarà al Centre 
Cultural, un espai de cinema per a la ciutat
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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)
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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 

Dansa vertical a l’edifici del Gra, el dia de la celebració dels 10 anys 
de l’equipament a la plaça de l’Església. Foto: Toni Torrillas

Àlex  
Marés Garcia
> Jove emprenedor granollerí, 

economista i màster en 
màrqueting i gestió comercial

> Impulsor dels mercats efímers 
Llotja del Disseny, a la Porxada, i 
DFactory, a Roca Umbert

> Uns esdeveniments comercials 
que vetllen per l’estètica de 
l’espai i propicien el contacte 
creador-client

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

 

Ajuntament de           Granollers

PALOU,
TEMPS ENRERE

DEL 13 DE SETEMBRE AL 30 DE NOVEMBRE DE 2018
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6 

Església de Sant Julià  de Palou, 1966. 
Fotografia de Francesc Abarca Fontseca / Fons Ajuntament de 
Granollers / Arxiu Municipal de Granollers 

2

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2018



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2018

El CAP Vallès Oriental del car-
rer Museu acaba de celebrar 50 
anys. Va ser el primer que es 
va inaugurar a Granollers. Hi 
visitaven metges de capçalera 
i especialistes no hospitalaris. 
Fins a aquell moment hi havia 
un ambulatori situat al mateix 
carrer on s’atenia la pobla-
ció de la zona en les poques 
consultes de què disposava el 
local. Des del 1968 el CAP Vallès 
Oriental s’ha transformat molt, especialment 
des que l’Estat va traspassar les competèn-
cies a la Generalitat i va començar a reformar 
l’atenció primària. El 1980 va ser pioner en el 
Programa d’Atenció a la Dona (PAD), que inicia 
l’activitat de prevenció i que el 1992 esdevé 
l’ASSIR i es va estendre al territori. El 2003 
s’incorporen nous metges de família, auxiliars, 
pediatres i, posteriorment, treballadors socials.

CONSTRUCCIÓ DEL CAP VALLÈS, 
ANY 1967. FOTO ANTONIO ALCAL-
DE / REVISTA DEL VALLÈS / ARXIU 

MUNICIPAL DE GRANOLLERS
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La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) organitza la 
tercera edició de la Setmana del Turisme Industrial. Granollers serà 
una de les ciutat on es podrà jugar a l’Enigma XATIC, un joc turístic 
que estarà disponible per a dispositius mòbils i tauletes durant tota 
aquesta setmana. Els usuaris d’aquest joc descobriran alguns dels 
secrets del patrimoni cultural de la ciutat mentre es converteixen en 
autèntics exploradors i detectius. També hi haurà activitats gastronò-
miques, com el projecte que presentarà la cuinera Ada Parellada per 
donar a conèixer com es menjava i es cuinava durant els anys 60 i 70 
en els àmbits obrers de Granollers. La cuinera ho ha treballat amb la 
complicitat del grup nascut als Centres Cívics de Passa’m la Recep-
ta, que porta anys treballant en la recuperació de la cuina d’abans. 
La ciència també tindrà una presència important, amb dues xerrades 
del divulgador Marc Boada, el dia 10, pensades per a tota la família, 
una sobre el carbó i l’altra sobre un tema tan de moda entre nens i 
adolescents com els slimes.

FIRA D’ARTESANS
Divendres 2, 16, 23 i 30 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Ds. 3, 10, 17 i 24 de novembre, 1 de desembre 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Ds. 3, 10, 17 i 24 de novembre, 1 de desembre 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters...)
Ds. 3, 10, 17 i 24 de novembre, 1 de desembre 
De 9 a 14 h. Parc Firal

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Ds. 3, 10, 17 i 24 de novembre, 1 de desembre 
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de novembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 3 i 17 de novembre, 1 de desembre 
De 9 a 14 h. Plaça de Maluquer i Salvador

COL·L. ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 3 i 17 de novembre, 1 de desembre
Tot el dia. Plaça de les Olles 

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

FIRA DE VI I FORMATGE
Dissabte 10 de novembre
De 9 a 21 h. Plaça de Maluquer i Salvador

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 10 de novembre, 1 de desembre
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 11 i 25 de novembre
Matí. C. de R. de Casanova, pg. del parc de Ponent

LLOTJA DEL DISSENY. CREATIVE STUDIO
Dissabte 17 de novembre
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 17 de novembre
Matí. Carrer d’Esteve Terrades

LEGO EXPOSICIÓ
Dies 24 i 25 de novembre
Dissabte, de 10 a 20 h; diumenge, de 10 a 15 h
Roca Umbert. Nau Dents de Serra

Del 3 a l’11 de novembre, 
Setmana del Turisme Industrial

3

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2018



REPORTATGE

Granollers actua per incrementar
la biodiversitat dels espais verds

Granollers ha començat a gestionar 

de manera més sostenible el seu 

verd urbà, buscant estratègies per 

incrementar la biodiversitat. És una 

de les diverses accions que aplica 

el municipi per minimitzar l’impacte 

negatiu associat al canvi climàtic, 

seguint els compromisos adoptats pel 

Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel 

Clima i l’Energia. A més, l’increment 

de la biodiversitat millora la qualitat 

de l’entorn i augmenta el benestar de 

les persones.

Per què és important afavorir ecosistemes 
naturals en la ciutats? Perquè un ecosistema 
biodivers equilibrat comporta menys costos 
econòmics de manteniment, com, per exem-
ple, fer servir menys tractaments fitosanitaris. 
També perquè un entorn amb més variabilitat 
d’organismes incrementa la qualitat del nostre 
entorn i de les persones que hi viuen.
Quines accions està portant a terme 
l’Ajuntament per afavorir la biodiversitat?
Deixar créixer la gespa, que tradicionalment se 
segava, per tal que les plantes que hi sorgeixin 
facin flors i atreguin insectes pol·linitzadors i 
fauna auxiliar. Una acció que ja s’ha començat a 
fer als parcs del Lledoner, Congost i als jardins 
de M. Aurèlia Campany, a Can Bassa; als Jar-
dins de Joan Vinyoli, a Tres Torres; i als Jardins 
de Lluís Companys, a Sota el Camí Ral. 

Afavorir el refugi per als insectes

Una altra de les accions és repartir per les zo-
nes verdes de la ciutat diferents estructures de 
fusta, ja siguin construccions més sofisticades o 
troncs d’arbres tallats per generar dinàmiques 
amb insectes no perjudicials, ja que la fusta 
serveix de cau per a insectes pol·linitzadors com 
les abelles i vespes solitàries, fauna auxiliar 
i insectes que es mengen la fusta i que són 
aliment per a ocells insectívors. De moment ja 
s’ha instal·lat algunes estructures amb troncs 
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Properament 
veurem com 
es plantaran 
espècies en 

escocells dels 
arbres per 

afavorir petita 
fauna que ajudi 

a controlar 
les plagues 

d’insectes

a la rotonda del carrer de Lluís Companys amb 
la ronda Sud i al passeig de la Muntanya amb 
el carrer de Josep Umbert. La intenció és que 
aviat es construeixi un hotel d’insectes, per ofe-
rir refugi i compensar la manca de buits natu-
rals amb què es troben els insectes a la ciutat.

Ocells que es mengen les plagues d’insectes

Una altra de les actuacions que està portant 
a terme des de fa dos anys l’Ajuntament és 
afavorir la presència d’ocells insectívors com 
la mallerenga. Moltes de les aus que poden 
habitar les ciutats són devoradores implacables 
d’insectes que ens poden afectar. Per exem-
ple, la mallerenga és capaç de menjar-se la 
processionària, una plaga important sobretot 
dels pins. Per afavorir aquests ocells s’han 
col·locat casetes de fusta en els arbres dels 
parcs Torras Villà i Congost per pal·liar la falta 
de forats naturals; es poden els arbustos fora 
de l’època de nidificació; es planten espècies 
que fan fructifació a la tardor com els arboços o 
els lledoners, etc. En aquest mateix sentit, hi ha 
intenció d’establir una estratègia conjunta amb 
el Museu de Ciències Naturals per disposar de 
nius de ratpenat en determinats punts, ja que 
aquest mamífer pot ajudar a controlar els mos-
quits i altres insectes-plaga, ja que un ratpenat 
pot menjar-se cada nit la meitat del seu pes en 
mosquits.

Si es deixa créixer la gespa, 
com aquesta dels Jardins de 
M. Aurèlia Campany, sorgeixen 
plantes que atrauen insectes 
i altra fauna, fet que ajuda a 
aconseguir ecosistemes més 
naturals dins la ciutat
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es plantegen noves plantacions es busquen 
sempre les espècies més adaptades al medi 
urbà, poc sensibles a les plagues, a la sequera, 
i que afectin poc les voreres; tenint sempre en 
compte estratègies per augmentar el nombre 
d’espècies i varietats. Per exemple, posar dues 
espècies diferents en la mateixa alineació o 
canviar d’espècie en trams de carrers, etc. En 
aquest sentit, l’any que ve s’elaborarà el Pla 
director del verd urbà i de l’arbrat, una eina que 
vol incidir en com s’ha d’estructurar i ges-
tionar el verd municipal en els propers anys. 
Actualment Granollers té prop de 19.000 arbres 
públics, la meitat dels quals formant part de 
carrers i places.

Basses com les que hi ha al Parc Torras Villà o 
als Jardins de Lluís Companys canviaran el seu 
aspecte perquè es deixarà que es “naturalitzin”. 
Això vol dir que es procurarà que el seu mante-
niment sigui més sostenible, ja que el proble-
ma principal el provoca la presència de peixos 
i tortugues de Florida que la gent abandona. 
Aquestes espècies invasores es mengen la fau-
na benèfica, les plantes que equilibren l’aigua, 
i remouen els fangs del fons, oferint un aspec-
te de degradació. Per això es traslladaran els 
peixos i la fauna exòtica, s’afavorirà la presència 
de planta ornamental filtrant i d’espiadimonis, 
amfibis i libèl·lules que es mengen els mos-
quits, alhora que es condicionaran els marges 
d’aquestes basses amb vegetació per millorar 
l’equilibri de l’ecosistema.

Demanda ciutadana per augmentar el verd

Plantar més arbres, arbustos i qualsevol tipus 
de vegetal autòcton en zones verdes i espais 
lliures municipals per millorar la salut mediam-
biental va ser una de les propostes més votades 
en els darrers pressupostos participatius, la 
qual cosa ratifica que la necessitat de disposar 
de més verd urbà és una demanda ciutadana. 
Amb l’arribada de l’hivern es podran executar 
actuacions en aquest sentit, per a les quals es 
disposa de 150.000 euros per invertir aquest any 
i el que ve.
A banda d’aquesta proposta, se seguiran po-
sant jardineres grans com les que ja hi ha als 
carrers Ricomà, Travesseres, pl. Corona, etc; 
es plantaran espècies en els escocells dels 
arbres; i se seguiran plantant arbres en carrers 
que actualment no en tenen, etc. A més, quan 
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Sargantanes i dracs són 
depredadors excepcio-
nals d’insectes, per això 
s’incrementarà el nombre de 
rocalles i murs de pedra a 
parcs i jardins, com els que hi 
ha al Parc del Ramassar

Aquest hivern hi haurà més verd urbà  
per ser la proposta més votada  

en els pressupostos participatius

A l’esquerra, caixes niu 
d’ocells instal·lades al Parc 
Torras Villà. A la dreta, troncs 
dipositats a la rotonda del 
c. Lluís Companys per afa-
vorir la presència d’insectes 
pol·linitzadors
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Localitzar les sepultures en el cementiri 
del Ramassar serà més fàcil després de la 
senyalització que l’Ajuntament ha col·locat 
darrerament. El cementiri del Ramassar té 
un total de 8.342 sepultures, entre nínxols 
(8049), columbaris (264), distribuïts en 20 
quarters, i panteons (29). La numeració dels 
quarters en el cementiri ha sigut successiva 
en funció de la seva construcció al llarg del 
temps i en molts casos no seguia un ordre. 
Ara, amb la nova senyalització es facilita 
la ubicació i la localització dels diferents 
nínxols. A més, també s’han senyalitzat 
alguns espais emblemàtics com el monòlit 
que commemora els bombardejos de Gra-
nollers de 1938 i 1939.
Per facilitar la visita amb motiu de Tots 
Sants, el cementiri obrirà del 27 d’octubre 
fins l’1 de novembre, en horari ininterrom-
put de 9 a 18 h. També els autobusos urbans 
de la L-1 (Can Gili-Canovelles-Hospital-la 
Torreta), que passen per davant del ce-
mentiri, reforcen el servei. Diumenge 28 
d’octubre i dijous dia 1 de novembre, festivi-
tat de Tot Sants, es dobla el servei habitual, 
entre les 9 i les 14.45 hores, de manera que 
l’autobús passarà cada mitja hora. Del 29 al 
31 d’octubre, l’horari dels autobusos, serà 
l’habitual dels dies feiners, amb una fre-
qüència de pas de 20 minuts.

Can Bassa gaudirà d’un nou espai 
verd ideat per l’alumnat de 1r d’ESO 
de l’Institut Celestí Bellera

Aquest mes d’octubre han començat les obres de la reforma d’un solar 
de Can Bassa, entre els carrers Esteve Terrades i dels Pallars i el camí 
de Can Bassa, al costat de l’Institut Celestí Bellera. L’alumnat de 1r d’ESO 
d’aquest centre ha participat en la definició d’aquest nou espai verd a 
través d’una enquesta i de dibuixos i textos, a partir dels quals s’ha ori-
ginat la idea i s’ha donat forma al projecte que s’executarà durant quatre 
mesos per part d’Obres i Serveis Roig, SA, per un import de 293.781,26 €, 
IVA inclòs. 
El nou parc, amb una superfície de 2.640 m2, funcionarà com un espai de 
transició entre el barri de Can Bassa i Palou.
La vegetació, que es regarà per degoteig, serà més densa al costat del 
carrer Esteve Terrades per ocultar les vies del tren. S’hi plantaran un 
total de 34 arbres amb flors i fruits per fer ombra a l’estiu i altres de fulla 
caduca per deixar passar el sol a l’hivern. També s’hi plantarà gespa de 
fàcil manteniment en el talús i es definiran dues rampes adaptades per 
persones amb mobilitat reduïda i una escala. Finalment s’adequarà un 
camí de vianants a l’espai de sauló entre el talús i els edificis paral·lel al 
camí de Can Bassa.
Pel que fa a l’enllumenat, s’hi instal·laran dues torres de 12 m d’altura 
amb focus al mig del parc i fanals al carrer Esteve Terrades amb làm-
pades amb led que estalvien energia. El vial entre el parc i la via de tren 
s’il·luminarà amb columnes de 6 m d’altura.
Aquest és el cinquè projecte que es fa dins del programa “Fem un jardí” 
que promou l’Ajuntament de Granollers. Els quatre anteriors van ser el 
Parc de les Cinc amb l’escola Granullarius; el Parc de la Mediterrània, 
amb l’escola Mestres Muntaña; el Parc de Can Gili amb l’escola Pau Vila; 
i el Parc de l’Església de Fàtima amb l’escola Fàtima.

Una nova senyalització 
en el cementiri ajuda a 
localitzar les sepultures
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Dijous 29 de novembre, a partir de les 18.30 
h, es farà a Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau (c. del Rec, 19) una jornada en què es 
presentaran dues iniciatives diferents que poden 
contribuir a implantar un nou model energètic 
renovable, net, eficient, distribuït, participa-
tiu i democràtic a Granollers. D’una banda, el 
Col·lectiu Solar-Vallès Oriental, moviment social 
creat per promoure l’alliberació de l’energia 
mitjançant la implementació de l’energia solar, 

Xerrades informatives adreçades a particulars 
per canviar el model energètic 

Més de 40 dones participen al 
programa pilot “Mentre la canalla 
fa esport, tu també” 
L’Ajuntament ha posat en marxa una activitat esportiva gratuïta 
que porta per nom “Mentre la canalla fa esport, tu també!”, un 
programa pilot inclòs dins del projecte europeu “Sport for women 
in the urban places (SW-UP)” (Esport per a les dones en llocs ur-
bans). La iniciativa ha tingut una molt bona rebuda i els dos grups 
oferts (dilluns i dimecres, i dimarts i dijous) ja estan plens. 
Així, més de 40 dones fan activitats poliesportives a l’aire 
lliure dos dies a la setmana de 17.30 a 18.30 h i hi ha diverses 
interessades que han quedat en llista d’espera. Moltes mares 
i pares acompanyen els seus fills a les instal·lacions esporti-
ves de la ciutat i s’hi queden mentre fan activitats esportives. 
La iniciativa té com a objectiu conciliar l’activitat física amb 
la vida familiar de tal manera que adults i infants puguin fer 
esport coincidint en l’espai i en el temps. El programa pilot 
s’adreça principalment a dones, però també s’ha obert als 
homes. Les activitats van començar el dia 1 d’octubre i es faran 
coincidint amb el calendari escolar. 

S’explicarà com 
acollir-se a la 

compra col·lectiva 
d’equips solars i 
què es necessita 
per carregar un 
cotxe elèctric a 

casa

explicarà com comprar instal·lacions solars en 
una única comanda, estalviant fins a un 30-40% 
del cost de mercat. Recentment, el govern es-
tatal ha aprovat l’eliminació de l’anomenat “im-
post del sol” que gravava la producció d’energia 
per a consum propi a través de panells foto-
voltaics. No obstant resta pendent que el petit 
productor d’electricitat d’origen solar pugui 
compensar a través de la factura elèctrica els 
kilowats que aporta a la xarxa com ja succeeix a 
diversos països d’Europa, en un mecanisme que 
s’anomena balanç-net.

Carregar el cotxe a casa

D’altra banda, l’empresa de Granollers FAGOM, 
instal·ladors i distribuïdors de punts de recàr-
rega de vehicles elèctrics, exposaran quina és 
la infraestructura necessària per a la recàrrega 
d’un vehicle elèctric, a nivell particular. Aques-
ta empresa ha cedit un punt de càrrega per a 
vehicles elèctrics al carrer del Camí del Mig, al 
costat de Can Muntanyola, Centre de Serveis 
a les Empreses. Per participar en aquestes 
activitats cal inscriure’s prèviament i confirmar 
l’assistència a info@collectiu-solar.cat, telèfon 
972 26 04 99.
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Tancament del
Segon Pla Estratègic

Continua el procés de reflexió que servirà per tancar el II Pla Estratègic 
de la ciutat que s’ha treballat durant els darrers 10 anys. A partir d’un ci-
cle de conferències es convida la ciutadania a debatre sobre els reptes de 
futur que afronten les ciutats del segle XXI de la mà d’experts i a través 
del diàleg.
Així, el passat 18 d’octubre la primera cita del cicle, “Ciutats sosteni-
bles per transformar el món”, va reflexionar sobre el dret a una ciutat 
d’oportunitats amb la participació destacada de Manuela Carmena, 
alcaldessa de Madrid. La segona trobada, celebrada el 24 d’octubre, es va 
centrar en els nous models de participació ciutadana.
La tercera i darrera conferència d’aquest cicle es farà al Museu de Gra-
nollers el dijous 8 de novembre a les 19 h i durà per títol “Nous models 
de desenvolupament urbà. Noves economies i cultura”. La trobada 
comptarà amb la participació de Guernica Facundo Vericat, cofundadora i 
coordinadora de LABCOOP, i de Nicolás Barbieri, investigador de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques a la UAB, i la moderarà Montserrat 
Pareja, coordinadora del grup d’investigació de creativitat, innovació i 
transformació urbana de la UB.

Conferència Estratègica de Tancament del II Pla Estratègic  
de Granollers

El proper dissabte 17 de novembre se celebrarà la Conferència Estratè-
gica de Tancament del II Pla Estratègic de Granollers per fer-ne balanç, 
posar en comú les reflexions del cicle de conferències i pensar conjun-
tament com aplicar-les a la ciutat de Granollers. Aquesta trobada tindrà 
lloc al Teatre Auditori de Granollers de 9 a 13 h i es distribuirà els parti-
cipants en tres taules de treball diferenciades que correspondran a les 
temàtiques plantejades en cadascuna de les conferències. Per participar-
hi cal inscriure’s abans del dia 14 de novembre, omplint el formulari que 
trobareu a http://wp.granollers.cat/iiplaestrategic 

Granollers s’ha sumat per primera vega-
da a la celebració de la Setmana Europea 
de la Formació Professional, una inicia-
tiva de la Comissió Europea que té com a 
principal objectiu fer més atractiva l’FP 
per a les competències i els llocs de tre-
ball de qualitat a través d’una combinació 
d’esdeveniments que es faran a tot Europa 
del 5 al 9 de novembre. A Catalunya hi par-
ticipen Barcelona, Tarragona i Granollers, 
però en total hi haurà més de 700 activitats 
a 45 països.
Així, durant aquesta setmana a la ciutat 
es faran diverses activitats per apropar la 
Formació Professional a la ciutadania i, 
molt especialment, als joves que estudien 
ESO per tal que coneguin millor els progra-
mes d’FP com a aposta de futur. D’aquesta 
manera, s’han organitzat activitats diverses:
• Xerrades d’empreses per explicar els per-
fils professionals que necessiten, adreçades 
a estudiants d’ESO
• Xerrades d’especialistes per explicar les 
professions de futur dirigides a joves de 
l’ESO
• Xerrades de joves que han cursat FP Dual 
i que explicaran la seva experiència a estu-
diants d’ESO
• Exposició sobre la Formació Professional 
a la Biblioteca de Can Pedrals
Els centres educatius que participen en la 
Setmana Europea de la Formació Profes-
sional són l’Escola Municipal del Treball, 
institut Carles Vallbona, institut Celestí Be-
llera, Centre Vallès, institut Marta Estrada i 
institut Antoni Cumella.
Podeu trobar més informació a: https://
ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

Setmana Europea 
de la Formació 
Professional
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L’Associació Cultural gestionarà al Centre 
Cultural un espai de cinema per a la ciutat 
Abans d’acabar l’any la ciutat estrenarà el nou 
espai dedicat al cinema a l’equipament muni-
cipal del Centre Cultural de Granollers. Serà 
gestionat per la Fundació Privada Associació 
Cultural que ha guanyat el concurs públic per 
a l’execució d’un projecte de cinema per a tots 
els públics i l’explotació de les instal·lacions 
del Centre Cultural. El nou projecte de cinema 
tindrà una programació estable amb diferents 
pel·lícules en cartellera durant com a mínim el 
cap de setmana a partir de dijous i en diferents 
sessions, amb capacitat de combinar estrenes i 
VO sempre amb plena complementarietat amb 
l’oferta privada de la ciutat. El president de 
l’Associació Cultural, Ricard Caussa, ha defen-
sat la proposta presentada i ha avalat el projecte 
de cinema dins de l’AC, que neix el gener de 
1950 i des d’aleshores no ha aturat mai la seva 
activitat: “durant aquests 68 anys el projecte ha 
anat adaptant-se al mercat, a la indústria i a 
l’ecosistema de sales a la ciutat”.
El Centre Cultural esdevindrà un referent 
especialitzat en la difusió del 7è art, amb una 
programació de pel·lícules, però també orga-
nitzant xerrades, tallers formatius, exposicions, 
disposant d’informació divulgativa i de consulta 

Nerea Granado, Yolanda Jiménez, Laia Boixader 
i Armand Jordana són els quatre joves que han 
aconseguit la beca del programa d’Agents Inno-

vadors que prové del Pla Estratègic de Gra-
nollers i és fruit de les necessitats detectades 
en el foment de l’activitat innovadora. Les 
persones becades han de desenvolupar i tes-
tar un projecte durant la seva fase de definició 
i posada en marxa, amb l’acompanyament de 
tècnics municipals. El programa té una dura-
da de nou mesos i culmina amb una presenta-
ció pública, es complementa amb una forma-
ció que consisteix, entre d’altres, en accions 
relacionades amb la creació d’empreses o la 
gestió i coordinació de projectes empresa-
rials/personals, i la motivació personal i pro-
fessional. Els projectes presentats comprenen 
les temàtiques de l’audiovisual, la mobilitat, 
l’assessorament nutricional i la mentoria in-
tergeneracional, que vol potenciar el coneixe-
ment de la gent gran perquè es converteixi en 
mentora de les persones joves.

Quatre joves becats porten a terme projectes innovadors  
a la ciutat durant nou mesos

i establint ponts de col·laboració, coordinació i 
promoció amb tot el que estigui relacionat amb 
l’activitat cinematogràfica i audiovisual a la nos-
tra ciutat. L’alcalde de Granollers, Josep Mayo-
ral, ha explicat que amb aquesta gestió “hem 
trobat l’alternativa a la necessitat de recuperar 
el cinema al centre de la ciutat i, a la vegada, ho 
fem revitalitzant un equipament com el Centre 
Cultural. Promocionem el cinema com un vector 
cultural de primer ordre”.
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El 25 N posa al centre els infants de les 
dones en situació de violència masclista

Granollers commemora el 25 N, Dia Internacional contra la Vio-
lència Masclista, amb un acte central el dissabte 24 de novem-
bre a les 12 del migdia a la plaça de la Porxada en què membres 
de la Taula d’Igualtat de Gènere llegiran el manifest i la Cia. 
Lilith escenificarà una lectura dramatitzada basada en els textos 
del llibret Paraules per renéixer. 
Aquest any es posa l’accent en el patiment dels infants de les 
dones víctimes de violència masclista, considerats víctimes 
també perquè en pateixen els efectes en primera persona. Les 
morts a mans del seu progenitor de fills de dones en situacions 
de violència ha tornat a posar al centre del debat la conveniència 
que aquests homes tinguin contacte amb els seus fills i filles. 
Serveis com el CIRD treballen per detectar situacions de violèn-
cia per tal d’intervenir-hi a temps. Es tracta, segons les respon-
sables d’aquest servei municipal, que la societat no normalitzi 
aquestes situacions, sinó que les denunciï, i s’actuï a temps per 
revertir-les i aturar el degoteig d’assassinats. 
La primera activitat, el dimarts 6 de novembre, és el taller “Com 
fer protocols de prevenció d’assetjament sexual a l’empresa”, 
que farà Lorena Garrido, professora de la UAB (de 10 a 12 h, 
local de la UGT al Vallès Oriental, av. Esteve Terrades, 30). 
El divendres 23 de novembre, inclosa al cicle Elles Dirigeixen, es 
projectarà al Centre Cultural Hacia la luz (2017), una producció 
francojaponesa dirigida amb mirada de gènere per la realitza-
dora Naomi Kawase. La sessió de les 7 del vespre comptarà 
amb un cinefòrum conduït per l’antropòloga Alba Castellsagué. 
Les persones interessades poden recollir la invitació a l’oficina 
del CIRD (c. Portalet, 4, 4a planta). La projecció forma part de la 
programació del Cineclub de l’Associació Cultural i es repetirà el 
mateix divendres a les 22 h i diumenge 25, a les 19 h. 
Les activitats del 25 N es complementen amb una exposició 
produïda per l’Institut Català de les Dones titulada “Violència 
masclista en la parella: desmuntem mites”, que s’exhibirà a Can 
Jonch (Rec, 19) entre el 15 de novembre i el 13 de desembre. La 
mostra revisa alguns dels mites associats a l’amor romàntic i la 
violència masclista. 

El 20 d’octubre es va reunir el Consell de Ciutat a 
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Aquest 
és el màxim òrgan de participació de la ciutat, 
amb representació d’entitats, associacions de 
veïns i veïnes i ciutadania, persones designades 
pel Ple i grups municipals. La darrera sessió 
plenària d’aquest 2018 va servir per fer un repàs 
i valorar les aportacions en el Reglament de Parti-
cipació i en el III Pla d’Igualtat de la ciutat. Dos 
anys després de la seva constitució, els membres 
del Consell han valorat positivament la feina feta 
i animen la ciutadania a participar en les comis-
sions de treball recollides a la pàgina web:
http://wp.granollers.cat/conselldeciutat/

El Consell 
de Ciutat 
fa balanç 
de la feina 
feta i obre 
la porta a la 
participació
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Dinou esportistes del Vallès Oriental del CEE 
Montserrat Montero han participat en els Jocs 
Special Olympics que s’han disputat a la Seu 
d’Urgell i a Andorra entre el 4 i el 7 d’octubre, 
motiu pel qual van ser rebuts a l’Ajuntament. 
Tots ells van obtenir 10 medalles d’or, 10 meda-
lles de plata, 11 medalles de bronze, en les dis-
ciplines d’atletisme i natació, i 18 medalles de 
participació. El programa d’activitats esportives 
del CEE Montserrat Montero, per a nois i noies 
amb discapacitat intel·lectual, té com a objectiu 
principal promoure l’esport amb una millora del 
seu benestar físic, intel·lectual i social. Amb la 
pràctica esportiva s’ensenya als nois i noies a 
ser més col·laboradors, a respectar i acceptar 
normes i obligacions, així com a tenir respon-
sabilitats, fora del seu entorn més conegut. La 
seva implicació en els Jocs Specials Olympics 
ha estat molt destacada gràcies també al suport 
de les famílies i dels cinc tècnics que els van 
acompanyar durant l’esdeveniment.

Dinou esportistes del CEE Montserrat 
Montero presents als Special Olympics 

Convocatòria d’ajuts esportius per a nois i noies 
de Granollers entre 6 i 16 anys. Temporada 2018-2019
Poden ser beneficiaris dels ajuts esportius tots aquells nois o noies d’entre 6 i 16 anys 
complerts, empadronats a Granollers, que es trobin en una situació familiar amb ne-
cessitats socials i/o econòmiques i, que, a més, vulguin practicar esport, i que estiguin 
inscrits/tes per a la temporada 2018/2019 en una de les entitats esportives següents:

 • Un club de Granollers, que estigui inscrit en el registre d’entitats esportives de 
l’Ajuntament de Granollers, i que faci esport de competició a la mateixa ciutat.

 • Una de les escoles esportives municipals.
 • Activitats organitzades fora de l’horari escolar en una associació esportiva d’un 

centre d’ensenyament públic o concertat, i que acompleixi amb les condicions as-
senyalades a les bases i a la convocatòria. 

En cas que el beneficiari faci més d’un activitat esportiva dins la mateixa temporada, 
només podrà sol·licitar un ajut.

Consulteu les bases a https://seuelectronica.granollers.cat (Apartat subvencions, ajuts i 
beques).

Presentació de sol·licituds: del 29 d’octubre al 30 de novembre, ambdós inclosos.
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Clara Peya i Lágrimas 
de Sangre, les 
propostes de novembre 
de la Sala NAU B1
Dues propostes musicals molt 
diferents conformen la proposta de 
la Sala NAU B1 per a aquest mes de 
novembre. D’una banda, la compo-
sitora i pianista Clara Peya presen-
tarà el seu nou treball “Estómac”, 
que es troba a cavall del jazz, el pop 

i l’electrònica. Un concert intimista 
en què l’artista va a la recerca de 
l’essència més bàsica de l’amor. 
La segona proposta canvia totalment 
el registre i ve de la mà d’una de les 
bandes més sol·licitades del pano-
rama musical actual, Lágrimas de 
Sangre. LDS és una banda de rap 
combatiu que beu d’estils com el rock 
o el reggae i que s’allunya dels tòpics. 
Vindran a presentar el seu àlbum 
Viridarquia.
Les entrades per als dos concerts 
estan a la venda a www.rocaumbert.
cat i www.escenagran.cat

El Microteatre torna  
a Roca Umbert
Els propers dies 16, 17 i 18 de no-
vembre arriba a la fàbrica de Roca 
Umbert la 5a edició de Microteatre, 
organitzat conjuntament amb l’escola 
de teatre Arsènic. El públic podrà 
veure quatre propostes teatrals, i per 
primera vegada una d’elles serà un 
micromusical amb les veus en directe 
dels actors. Les propostes guanyado-
res d’aquests concurs de dramatúr-
gia, triades per mitjà de convocatòria 
pública, són “La croada dels infants. 
Remake de les visions de Schwob” 
escrita per Yaiza Berrocal, dirigida 
per Roberto Romei i interpretada per 
Dèlia Brufau, Maria Jover i Carlos 
Ulloa; “Hipertensió”, escrita per 
Sergi Cebollero i dirigida per Marta G. 
Otín amb els actors Laia Campamà, 
Marc Felipe i Judit Morcillo; “Mala 

entranya”, de Lara Lara i dirigida per 
Marilia Samper amb els intèrprets 
Rut Girona, Estel Ibars i Nil Sanz; i 
“Jo, desconegut. El micromusical” 
d’Oscar Domínguez, Irene Garrido i 
Josep Manuel Ollé amb la direcció 
Fàtima Campos i Martí Torras i inter-
pretat per Àlia Herrera, Clàudia López 
i Andreu Roqueta. 
Els espais on es representaran seran 
racons singulars de la fàbrica que 
el públic descobrirà quan arribi. Les 
entrades ja estan a la venda a www.
rocaumbert.cat i www.escenagran.cat

Mostra d’art acció 
i performance a 
l’Espai d’Arts de Roca 
Umbert
El 24 de novembre l’Espai d’Arts de 
Roca Umbert obre les portes per 
mostrar els projectes seleccionats 
en la categoria de performance de 
la convocatòria pública que es va 
fer el setembre de 2017. Durant tot 
el dia es podran veure propostes 
multidisciplinars que conjuguen 
les diferents línies de creació de la 
fàbrica. Començarà a les 12 h amb 
la projecció audiovisual L’Assemblea 
3.0 de Miquel García i l’Escola 
Ferrer i Guàrdia, que treballa el 
concepte de mobilització ciutada-
na. A les 17 h arribarà el projecte 
Double vue, de Florence Girardeau i 
Jordi Mas, un procés de recerca que 
combina la dansa, la perfomance i 
la imatge videogràfica.
A les 18 h, Diego G. presentarà 43 
cajas, un projecte a partir d’una 
sèrie de fotografies de Xavier 
Miserachs i d’Ignasi Marroyo entre 
d’altres, i la seva reproducció en viu 
per reviure la subalternativitat i la 
precarietat. El mateix autor a les 
19.30 h presentarà Limpia! amb la 
participació del públic assistent. El 
programa d’activitats es completa 
amb Igual dentro, igual fuera, de 
Nora Haddad Casadevall, i finalit-
zarà amb una conferència-perfor-
mance a càrrec de l’artista convidat 
en la selecció de projectes, Abel 
Azcona, que sorprendrà el públic 
assistent.
Totes les activitats són d’accés gra-
tuït i obertes a tothom. 
Podeu trobar més informació a 
www.rocaumbert.cat
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Una vintena de comerços guardonats 
als primers Premis Porxada

Posar en valor i reconèixer el sector comercial, 
tant arrelat a la ciutat. Amb aquest objectiu, el 
Teatre Auditori de Granollers ha estat l’escenari 
del lliurament de la primera edició dels Premis 
Porxada. Una iniciativa sorgida, ara fa un any, 
quan l’Ajuntament fa un estudi dels establi-
ments històrics que disposa la ciutat. Al mateix 
moment, Gran Centre treballa la idea de fer 
la Gala del Comerç per donar protagonisme 
aquest teixit tant dinàmic de la ciutat.

Reconeixement a les famílies històriques

S’han guardonat les cinc famílies comercials 
més històriques de la ciutat: Joan Sitjes, la pri-
mera generació de Joan Sitjes va canviar el ne-
goci de fusteria per vendre tot tipus de teixits el 
1874. Tomàs Colomer, un negoci nascut el 1870 
que han regentat sis generacions de la mateixa 
família que venen joies i rellotges d’arreu del 
món. Piguillem, el 1850 Antonio Piguillem i 
Blanch ja feia venda ambulant a Granollers, ara 
la botiga es dedica a la telefonia mòbil. Mon-
tañà, venda al detall de roba d’alta confecció 
per a senyores, la botiga data de 1867 i se’n té 
constància des de 1827. I la més històrica és la 
família Parellada per La Fonda Europa, des de 
1771, és actualment l’establiment hoteler més 
antic del país.

3 comerços guardonats per la innovació

La categoria d’innovació ha estat la més con-
correguda, a la que s’han presentat fins a 23 
candidatures. I el jurat ha premiat: Calçats Mi-
ralles, 0 % Gluten, Tasmània i un accèssit per 
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la seva implicació amb la ciutat a Pàrquings 
Blaus.

Calçats Nadal, premiat per gran reforma

En aquesta categoria deu establiments han 
presentant la seva proposta, i el guanyador ha 
estat Calçats Nadal, dedicat a la venda de calçat 
des de 1951. A principis d’aquest any ha fet 
una reforma integral, ampliant la superfície de 
venda, incloent-t’hi un nou aparador aprofitant 
l’antic accés a l’habitatge i ha conservat  una 
reixa històrica del segle XIX reconvertida en 
porta corredissa.

Premi honorífic a Calçats Castelló
La Gala del Comerç de Granollers també ha fet 
una menció especial als comerços que enguany 
han abaixat la persiana que són: Sastreria 
Canal, Pastisseria Torres, Floristeria Les Flors, 
Ceràmiques Subirana, Ortopèdia Ribas, Font 
íntima llenceria i Forn de pa de Palou.
El lliurament del premi honorífic ha recaigut a 
Calçats Castelló en record d’Enric Castelló, que 
ens ha deixat prematurament. Així ho ha desig-
nat el jurat d’aquesta edició, que està format 
per les associacions de comerciants de Co-
merç de Dalt, Del Rec al Roc, Sota el Camí Ral, 
Congost, Ramassar, Més que Comerç i Gran 
Centre i el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental 
i l’Associació d’Hotels Vallès Oriental. D’altra 
banda s’han reconegut els establiments Hotel 
Granollers i Clàssic Cafè, pels 25 anys i 50 anys 
de Ferreteria North, Roig Mobel, Perruqueria 
Margaret i el Mercat de Sant Carles.

Més de 500 
persones han 

assistit a la Gala, 
presentada 
per l’actor i 

humorista  
Pep Plaza
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5
14.30 a 16.30 h. Formació. Comerç
Fes brillar el teu comerç per Nadal
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 hores
Manipulació de dades amb el programa 
Access
Aprendre a utilitzar bases de dades Access
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació de 16 hores
Training financer per a dones emprenedores
Coneix les eines per gestionar i controlar 
l’economia del teu negoci
Org: Granollers Mercat
Lloc: Masia Tres Torres

6
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria  
i persones autònomes
Coneix el que pots i no pots deduir en els 
teus impostos per no tenir sancions d’Hisenda
Quines despeses i quin IVA em puc deduir?
Granollers Mercat

7
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
Introducció a WordPress.com
EmprènTIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

15.30 a 18.30 h. Workshop digital. Empresa i 
emprenedoria
Analítica web
Org: Granollers Mercat
Lloc: Roca Umbert, viver d’empreses audiovisuals

8
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa
Apropa’t al teu client amb Design Thinking i 
Lego Serious Play (Granollers)
Aprèn, a partir de metodologies innovadores, com 
solucionar problemes a la teva empresa.
Org: Granollers Mercat
Lloc: UEI- Cerclem

9
9 a 14 h. Formació bonificable de 20 hores
Assistents de direcció proactius 
Potenciar competències com l’autonomia, la 
discreció, la capacitat de treball i de resoldre 
conflictes i la coordinació de persones
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

12
14.30 a 16.30 h. Formació. Comerç 
ORIGAMI. L’art japonès del plegat de paper
Granollers Mercat

13
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria  
i persones autònomes
10 coses que els autònoms han de saber i 
ningú els ho explica
SL, autònom/a?, puc tenir atur?, treball a més d’un 
lloc? I més...
Granollers Mercat

14
9.30 a 13.30 h. Workshop digital
Estratègia e-mail màrqueting
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 15 hores
Prevenir i gestionar queixes i reclamacions 
Saber gestionar conflictes o reclamacions per 
poder ser resolutiu amb la gestió de les emocions 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

15

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

18.30 a 20,30 h. Networking comunitat digital
Networking tardor 
Org: Granollers Mercat
Lloc: UEI-Cerclem

19
14.30 a 16.30 h. Formació comerç
FUROSHIKI. Introducció a l’embolcall japonès 
en tela
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 20 hores
Administratius import-export, actualització i 
pràctiques de gestió 
Actualitzar els coneixements administratius de les 
operacions de compra-venda internacional
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

20
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria 
i persones autònomes
10 coses que els autònoms han de saber i 
ningú els ho explica
Si tinc una baixa? La jubilació? LOPD? I més...
Granollers Mercat

21
9 a 14 h. Workshop digital
Protecció de dades de caràcter personal: 
Com ens afecta el nou RGPD?
Granollers Mercat

12 a 13.30 h. Jornada. Emprenedoria
Finançament alternatiu
Crowdfunding, crowdlending, crowd què? Què són 
i com funcionen els instruments de finançament 
alternatiu
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

22
9.30 a 12 h. Formació emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el Canvas i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

26
14.30 a 16.30 h. Formació comerç
LETTERING. Dibuixa lletres a l’aparador del 
teu comerç
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 hores
Eines avançades d’Excel 
Coneix l’Excel per augmentar la productivitat i 
millorar la qualitat de la feina en el dia a dia
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

28
15.30 a 19.30 h. Workshop digital
Publicitat a Facebook i Instagram
Granollers Mercat

9.30 a 12.30 h. Formació 
Seo Local
EmprènTIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

9.30 a 14.15 h. Jornada Empresarial. Empresa
França. La influència de l’efecte Macron i les 
oportunitats de negoci
Granollers Mercat

29
9.30 a 12 h. Formació emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

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

Novembre 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.canmuntanyola.cat

14
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIVENDRES 2

11.45 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Viu l'orquestra!

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans!”
Es repeteix a les 18.30 h i tots els divendres 
de novembre en el mateix horari
Inscripcions des de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51,
reserves@museugranollersciencies.org

19 h Centre Cultural
Cineclub. Mary Shelly, de Haifaa Al Mansour
Es repeteix a les 22 h

20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig de Xics de Granollers + castanyada

DISSABTE 3

10 h Biblioteca Can Pedrals
Planetari digital familiar. BiblioLab (3-7 
anys) Conte en 360º. Exploradors del fons 
marí. Es repeteix a les 12.30 h

11.15 h Biblioteca Can Pedrals
Planetari digital familiar (3-7 anys) Biblio-
Lab. Conte en 360º. Exploradors de l’aigua

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) 
Hotel Transsilvània 3

18 h Centre Cívic Nord
Castanyada de l’Hostal i teatre pel grup 
amateur Siempre Jóvenes

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

23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80'. Amb Josep Resina

DIUMENGE 4

12 h La Tèrmica. Roca Umbert
Tastet. “El menjar obrer. Cuina entorn de 
les fàbriques als anys 60 i 70”. Més info i 
inscripcions a www.rocaumbert.cat

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. Quatre notes màgiques: 
ta-ta-ta-txaaaaan! amb David Puertas i 
l’Orquestra de Cambra de Granollers

Arriba el TRART, Cicle d’Arts en 
Transició
El TRART és un cicle que oferirà aquesta tardor activitats de diferents 
disciplines artístiques relacionades amb la transició energètica, la 
sostenibilitat, la mobilitat i la contaminació atmosfèrica, entre altres 
temes. Des de l’any 2016, Granollers en Transició organitza un cicle 
de cinema de pel·lícules de temàtica ambiental, en col·laboració amb 
l’AC. Enguany, Granollers en Transició fa un pas endavant i crea el Cicle 
d’Arts en Transició, el TRART, en col·laboració amb l’AC, Llevant Teatre, 
La Magrana Vallesana, Granollers Pedala, l’Institut Celestí Bellera, el 
restaurant-llibreria Anònims i el Club de Premsa d’El 9 Nou. Consulteu 
la programació del TRART al butlletí eslou.cat o al blog de Granollers en 
Transició: granollersentransicio.wordpress.com.

27a Diada dels Xics
El segon cap de setmana de novembre és la Diada dels Xics de Grano-
llers, moment de gaudir de bons castells i participar de les activitats 
castelleres que organitza la colla. Dissabte, dia 10, a la tarda: cercavila,  
actuació de vígilia, botifarrada i concert amb els grallers de la colla, 
Engrallats. I diumenge, dia 11, a les 12 h, diada castellera a la Porxada, 
amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Mollet i els Xics.
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18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació del concert 
Bon viatge: la Cinquena de Beethoven a 
càrrec de Xavier Chavarria

18 h Casino de Granollers 
Ball social, amb Melodi

19 h Centre Cultural
Cineclub. Mary Shelly, de Haifaa Al Mansour

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. Bon viatge: la Cinquena de 
Beethoven. Amb l’Orquestra de Cambra de 
Granollers

DILLUNS 5

20 h Centre Cívic Can Bassa
Inauguració de l’exposició “Entre el somni i 
la realitat” Art brut, art outsider, a càrrec de 
Gènis Art

DIMARTS 6

9.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Català fàcil. Polpa, amb 
Jordi Masó
Col·l.: Servei de Català de Granollers 

10 h UGT Vallés Oriental 
Taller “Com fer protocol de prevenció 
d'assetjament sexual a l'empresa” a càrrec 
de Lorena Garrido

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 informació i inscripcions al 
93 842 67 37, arxiu@ajuntament.granollers.cat

17 h Centre de Normalització Lingüística 
Partides de scrabble en Català
Es repeteix tots els dimarts de novembre

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Conflictes, desenvolupament i construcció 
de pau” amb Rafel Grasa. Org.: AGEVO

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Falstaff- Chimes at 
Midnight, d’Orson Welles

20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig de la 27a Diada dels Xics
Org.: Xics de Granollers

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller per aprendre les danses del Ball de 
Gitanes de Granollers
Es repeteix tots els dimarts de novembre

DIMECRES 7

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 al 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Es repeteix tots els dimecres de novembre

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència. El fil de la Història... 
“L’expansió del segle XVI a Espanya. 
Redreçament demogràfic i econòmic a 
Catalunya” amb Diego Valverde Col·l.: UPG

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conferència sobre el càncer. Campanya de 
sensibilització de La Marató de TV3

19.30 h Can Jonch. Centre Cultura per la 
Pau
Tertúlia- Debat amb joves voluntaris al 
Mediterrani “Refugiats, l’odissea cap a Eu-
ropa” Org.: Granollers vol acollir

DIJOUS 8

17 h Museu de Ciències Naturals
Tallers pràctics “Dibuixem la Natura: Les 
Papallones” Inscripcions a partir de 15 dies 
abans de l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talks. David 
Bowie and rock through the ages. Amb 
Cambridge School

19 h Museu de Granollers
Conferència “Nous models de desenvolupa-
ment urbà. Noves economies i cultura” 
Activitat dins el cicle de conferències de tan-
cament del II Pla Estratègic de Granollers

19 h La Magrana Vallesana
Presentació del llibre “Cosechas. Rela-
tos de mucha gente pequeña”, de Gustavo 
Duch. Activitat del TRAST
8è aniversari de La Magrana Vallesana
Org.: Associació de Consumidors La Magra-
na Vallesana

20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig de la 27a Diada dels Xics
Org.: Xics de Granollers

DIVENDRES 9

17 h Centre Cívic Nord
Taller per a embarassades “Millora el be-
nestar del teu nadó” amb Elisabet Ahufin-
ger. Dv. 16, 23 i 30 de novembre
Org.: EntreMares

17 h Plaça de la Llibertat
Sorteig públic i lliurament de premis 
de l’Endevina-la! Als establiments de 
l’Associació de Comerciants Congost
Org.: Servei de Català de Granollers, Asso-
ciació de Comerciants Congost i Oficina de 
Comerç de Granollers Mercat

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time (1- 4 anys) Mousy And The Big Red 
Ball, amb Kids&Us

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

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove (12-16 anys)
Llibrepensadors. Debat a bat Somni o desig, 
amb Glòria Gorchs

18.30 h La Troca. Roca Umbert
Espectacle infantil
Org.: Xics de Granollers

19 h Centre Cultural
Cineclub. Thelma, de Joachim Trier
Es repeteix a les 22 h

20 h La Troca. Roca Umbert
Assaig de la 27a Diada dels Xics amb sopar 
per als participants. A les 00.30 h Pique de 
DJ’s a la Sala Nau B1 i a les 3 h Nit de Xics 
al 2046. Org.: Xics de Granollers

20 h Cemav
Xerrada del Club de Premsa d’El 9 nou 
sobre la contaminació del aire, a càrrec de 
Xavier Querol. Activitat del TRAST

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Raphaëlle

21 h Llevant Teatre
Teatre. Sexe, què en sabem?

22.30 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Conversa amb la 
companyia de Raphaëlle

22 h Casino de Granollers
46è Cicle de JazzGranollers. Concert amb 
Gardeñas/Pérez/Palet Trio

DISSABTE 10

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos). Contes per 
acaronar, amb Elena Andrés

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers. De la Pl. de la 
Corona a la Pl. de la Porxada. En cas de 
pluja, directament a la Porxada

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC)
Quines bestioles!
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16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. La història de la reina 
Cassiopea i la princesa Andròmeda
Es repeteix a les 17.30 i dissabte 24 en el 
mateix horari. Reserves al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org

17.30 h La Tèrmica. Roca Umbert
Xerrada “Ni sòlid ni líquid ni gas, descobrim 
el món dels slimes”, a càrrec de Marc 
Boada. Inscripcions a www.rocaumbert.cat

17.30 h GRA. Equipament juvenil
Passatge del Terror 2018
Org.: Horroryzeme

17.30 h Plaça de la Porxada
Vigília de la 27a Diada dels Xics. Cercavila, 
Actuació castellera, botifarrada i concert 
amb els grallers de la colla, Engrallats

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Llegendes mil·lenàries en el cel
Es repeteix a les 19 h i dissabte 24 en el 
mateix horari. Reserves al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org

18.30 h La Tèrmica. Roca Umbert
Xerrada “Del carbó que accionava la 
tèrmica al grafè que revolucionarà el món”, 
a càrrec de Marc Boada
Més info i inscripcions a www.rocaumbert.cat

20 h La Tèrmica. Roca Umbert. 
Inauguració de l’exposició “La vinculació de 
Roca Umbert amb l’esport al llarg del segle 
XX” a cura d’Alfredo Cela

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

22 h Nau B1
Concert de Clara Peya

23 h Casino de Granollers 
Festa de country

DIUMENGE 11

9 h Centre de Granollers
27a Diada dels Xics. Matinades, a les 
12 h Actuació a la Porxada, amb Minyons de 
Terrassa i Castellers de Mollet
A les 14.30 h, dinar de Diada (Sala Dents de 
Serra) i a les 17 h concert amb Miquel del 
Roig (Sala Nau B1)

10 h Plaça de la Corona
Pedalada amb visita a l’exposició “desÀrtic” 
Activitat del TRAST
Org.: Granollers Pedala

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar (+6 anys) “Microrelats 
desÀrtic”. Inscripcions a partir de 15 dies 
abans de l’activitat al, 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org

17 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació de l'Òpera 
Falstaff, a càrrec de Marc Heilbron

17 h Centre Cultural
Petit Cineclub. El meu veí Totoro, de Hayao 
Miyazaki

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Música i Teatre. (+2anys) Kaixes

18 h Casino de Granollers
Ball social, amb Pere Rico

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. Falstaff

19 h Centre Cultural
Cineclub. Thelma, de Joachim Trier

19 h Llevant Teatre
Teatre. Sexe, què en sabem?

DILLUNS 12

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions “La 
cuina índia, els viatges inversos” Un viaje 
de diez metros, de Richard C. Morais, amb 
Antoni Ribas Galobardes

DIMARTS 13

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) El Pep i l’Adela, de 
la tristesa a l’alegria, amb Maria Cruz Royo 
Garcia

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries “Els 
altres veïns; animals i plantes que conviuen 
amb nosaltres” amb Pere Alzina
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de poesia. Escampant els versos. Tot 
sembla tan senzill, de Montserrat Abelló, 
amb Joan Gener Barbany

DIMECRES 14

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia, La vella 
Europa. Cuentos imprescindibles, d'Anton 
Txékhov, amb Ruth Vilar

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Xerrada “Refugiats, l’odissea cap a Europa” 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Chakir el Homrani
Org.: Granollers vol acollir

DIJOUS 15

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

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la, Irène, de Pierre 
Lemaitre, amb Albert Rubio

19 h Llibreria la Gralla
Presentació del llibre El Cronista de China, 
de Diego Sola, amb Jaume Dantí

20 h Centre Cultural
Cicle Gaudí. Petitet, de Carles Bosch

DIVENDRES 16

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans!
Es repeteix a les 18.30 h i tots els divendres 
de novembre en el mateix horari
Inscripcions des de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org

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

18 h Centre Cívic Can Bassa
DiverDivendres. Divertitelles Amor y pan a 
càrrec de la Cia. El Topil. Recomanat per a 
famílies amb nens a partir de 8 anys
Activitat gratuïta amb aforament limitat

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

19 h Centre Cultural
Cineclub. Normandie nue, de Philippe 
Le Guay. Es repeteix a les 22 h

19 h Sala Francesc Tarafa
Acte de reconeixement pòstum del grano-
llerí Josep Verde i Aldea

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Teatre. Microteatre Activitat en 
commemoració del 80è aniversari del 
bombardeig de Granollers 
Es repeteix el ds. 17 a les 21 h

22 h Casino de Granollers
46è Cicle JazzGranollers. Concert amb Joel 
Moreno Codinachs Quintet
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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 al 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) El Pep i l’Adela, de 
la tristesa a l'alegria, amb Maria Cruz Royo 
Garcia

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 0-15 mesos. Contes per 
acaronar, amb Elena Andrés

DIJOUS 22

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys) Crazy Quiz! amb 
Cambridge School

19.30 h L’Adoberia
Conferència. El Granollers medieval “La 
bruixeria al Vallès i al Maresme” a càrrec de 
Ramon Coll Monteagudo

DIVENDRES 23

19 h Centre Cultural
Cineclub. Hikari, de Naomi Kawase
Es repeteix a les 22 h

19 h Biblioteca Can Pedrals 
Inauguració de l’exposició “Entitats” de 
l’Associació Fotogràfica Jaume Oller 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Petita Música. Pop, folk i dixieland

21 h Llevant Teatre
Teatre. A.K.A

22 h Casino de Granollers
46è Cicle JazzGranollers. Concert amb 
Quantiana

DISSABTE 24

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller “L’acció dansada: taller de teatre i 
moviment amb Vera Livia”

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) Sons i peixets, 
amb Toni Cuesta i Joana Moreno

12 h Plaça de la Porxada 
Dia Internacional contra la Violència 
Masclista. Performance i lectura del 
manifest a càrrec de la Taula d'Igualtat de 
Gènere de Granollers 

DISSABTE 17

11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès (6-10 anys)
Saturday Family Fun
Col·labora i dinamitza Inorbis

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) 
Els increïbles 2

16.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Hits. Concert per a nadons
(0-3 anys) Es repeteix a les 18 h 

20 h Centre Cívic Nord
Projecció de la pel·lícula El baró de Trenta 
Passes Org.: AV. Lledoner

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Teatre. Microteatre Activitat en commemo-
ració del 80è aniversari del bombardeig de 
Granollers

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

23 h Casino de Granollers 
Festa de sevillanes i desfile de roba de dona 
i home

DIUMENGE 18

11 h Centre d’Arts en Moviment. Roca 
Umbert
Taller familiar de moviment amb Théatre 
de la Guimbarde (3-6 anys). Activitat 360º, 
vinculada a l’espectacle Cache-ca-che del 
Teatre Auditori de Granollers

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

11 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Espectacle 360º. Movent el cos... obrint el 
cor!

16 h Parròquia de Sant Esteve
Concert Hodierna Lux. La llum d’avui. Amb 
el Cor de Cambra de Granollers, Maurice 
Clement, orgue (Luxembourg) Josep Vila 
Jover, direcció

16.30 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Cache-cache
Es repeteix a les 18 h

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Teatre. Microteatre Activitat en commemo-
ració del 80è aniversari del bombardeig de 
Granollers

18 h Església de Sant Esteve
Concert. Thrênos, de Pol Requesens. Acte 
inclòs en la programació Granollers Vila 
Oberta a la Pau 2018

18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Charli Music

19 h Centre Cultural
Cineclub. Normandie nue, de Philippe 
Le Guay

DILLUNS 19

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Llegir el teatre. Cartografía 
de una desaparición, de Sergio Blanco, amb 
Francesc Viñas

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 informació i inscripcions al 
93 842 67 37, arxiu@ajuntament.granollers.cat

17 h Centre de Normalització Lingüística 
Partides de scrabble en Català
Es repeteix tots els dimarts de novembre

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

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

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Sufragistes i la lluita per la ciutadania a la 
Gran Bretanya” amb Mari Nash

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (+17 anys) Descobrint els 
clàssics. El retrat de Dorian Gray, d'Oscar 
Wilde

20 h Casa de Cultura Sant Francesc
Dimarts Singulars. Thank you for the Rain, 
de Julia Dahr. Activitat del TRAST

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller per aprendre les danses del Ball de 
Gitanes de Granollers.
Es repeteix tots els dimarts de novembre en 
el mateix horari

DIMECRES 21

16 h Centre Cívic Nord
Taller d’autoprotecció i Suport Vital Bàsic i 
DEA. Inscripcions al, 93 842 66 68, salutpubli-
caiconsum@ajuntament.granollers.cat
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16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. La història de la reina 
Cassiopea i la princesa Andròmeda
Es repeteix a les 17.30 h. Reserves al 93 870 
96 51, reserves@museugranollersciencies.org

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges (+5 anys) 
3, 2, 1, FOTO! Amb Glòria Gorchs

18 h Centre Cívic Can Bassa 
Festa tradicional marroquina. Cuscús  

18 h Teatre Auditori de Granollers
Màgia. Mag Lari
Es repeteix a les 21 h

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Llegendes mil·lenàries en el cel
Es repeteix a les 19 h. Reserves al 93 870 96 
51, reserves@museugranollersciencies.org

23 h Nau B1
Concert. Lágrimas de sangre

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE 25

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. Monstres

18 h Sala Francesc Tarafa
Concert Solidari. Consort Pere Serra, amb 
l’Orquesta de flautes de bec
Org.: Mans Unides

18 h Casino de Granollers 
Ball social, amb Tovares

19 h Centre Cultural
Cineclub. Hikari, de Naomi Kawase

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. El fantasma de Canterville, amb Joan 
Pera

DILLUNS 26

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts. Les penes 
del jove Werther, de Johann W. Goethe, amb 
Francesc Viñas. Col·l.: UPG

DIMARTS 27

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Debat a bat. (12-16 anys) Somni o desig, 
amb Íngrid Blanch

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries  
“Reptes claus per a la sostenibilitat del 
planeta”,amb Arnau Queralt
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat. Identitat. 
El jo psicològic, metafísic, social i performatiu, 
amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Col·l.: UPG

DIMECRES 28

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys) Story Time The 
Three Little Pigs, amb Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) Sons de platja, 
amb Toni Cuesta i Joana Moreno

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès sobre literatura. Lite-
rature and characters. Sense and Sensibility, 
de Jane Austen, amb Inorbis

DIJOUS 29

19 h Museu de Ciències Naturals
Xerrada “Els herbaris històrics” amb Laura 
Gavioli i Neus Ibáñez

DIVENDRES 30

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans!
Es repeteix a les 18.30 h i tots els divendres 
de novembre en el mateix horari
Inscripcions des de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org

19 h Centre Cultural
Cineclub. Benzinho, de Gustavo Pizzi
Es repeteix a les 22 h

19 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Xilografies. La 
fusta feta imatge L’auca dels oficis del taller 
dels Abadal. Segles XVII-XXI”

20 h Plaça Josep Berangé
Massa Crítica. Pedalada reivindicativa. Acti-
vitat del TRAST. S’acabarà a Llevant Teatre 
amb la visita a l’exposició “Adéu al cotxe”

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: Teatre. Inside my mind, de la 
Cia. Fil a l'Agulla 

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Les noies de Mossbank Road

22 h Casino de Granollers
46è Cicle JazzGranollers. Concert amb 
Gabriel Amargant Quintet

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Palou, temps enrere”dels fons de l’Arxiu 
Municipal. Fins al 27/11

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent
“Desrunar emocions. 80 anys del 
bombardeig a Granollers. Art i memòria”. 
Fins l’11/11
“224. GRN. terror” Fins al 9/12
“Xilografies. La fusta feta imatge. L’auca 
dels oficis del taller dels Abadal. Segles 
XVII-XXI”
Del 30/11 al 5/01

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“desÀrtic” Fins l’11/11
“Descobreix els ratpenats”. Fins al 30/12
“Escarabats”. Fins al 30/12
“Cuida’t les dents”. Del 14 al 28/11

CAN JONCH. CENTRE DE CULTURA PER 
LA PAU
“Refugiats, l’odissea cap a Europa” del 
fotògraf Sergi Càmara. Del 5 al 15/11
“Violència masclista en la parella: 
desmuntem mites?” Col·l.: Institut Català 
de les Dones
Del 15/11 al 12/12

LA TÈRMICA. ROCA UMBERT
“La vinculació de Roca Umbert amb l’esport 
al llarg del segle XX”. A partir del 10/11

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
“Montserrat Abelló. Visc i torno a reviure” 
Del 5 al 25/11

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Pedrolo relat negre” fotografies de 
Georgina Gorriz i Miquel Traveria. Del 5 al 
15/11
“Entitats” de l’Associació Fotogràfica 
Jaume Oller
Del 23/11 al 15/12

CENTRE CÍVIC CAN BASSA
“Entre el somni i la realitat” a càrrec de 
Gènis Art
Del 5 al 23/11

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

GALERIA SOL
“ART. Negre sobre blanc” de Ramon Bufí
Del 16/11 al 29/12



Ets el que se’n diu un jove emprenedor. 
Tinc 29 anys i fa 6 mesos vaig crear Sekkei Curators 
per donar cobertura i suport comunicatiu a dos 
esdeveniments comercials: DFactory i la Llotja del 
Disseny. El primer que vaig impulsar, fa 4 anys, és 
DFactory; a partir de la 2a edició, l’Ajuntament va 
demanar a diverses persones l’organització d’un 
esdeveniment a la Porxada i la nostra proposta de la 
Llotja és la que els va encaixar. 

Com va ser que t’orientessis cap al màrqueting?
Acabada la carrera, vaig treballar uns anys d’auditor. 
És un àmbit molt tècnic, que no et permet pensar 
gaire més enllà dels números. I em vaig interes-
sar pel màrqueting, que té un vessant més creatiu 
i alhora organitzatiu, d’estudi del producte. Les 
noves tecnologies m’interessen molt, i des del mar-
quèting i la comunicació hi ha molt a fer.

Quins són els inicis del mercat DFactory?
La primera edició va ser per Nadal de 2015. 
Vaig deixar la feina que tenia aleshores i ja es-
tava estudiant màrqueting; vam veure un parell 
d’esdeveniments interessants a Holanda i a Ma-
drid i, tot i que no tenia una especial relació amb 
aquest món, vaig pensar que estaria bé fer alguna 
cosa similar aquí. No trobàvem local i vam estar 
a punt de deixar-ho, quan vam pensar en Roca 
Umbert i l’espai de Dents de Serra. El primer any 

 
Àlex Marés Garcia (Granollers, 1989) és 
economista per la Universitat Pompeu 
Fabra, i màster en màrqueting i gestió 
comercial. Des de la seva agència de 
comunicació, Sekkei Curators (curadors 
del disseny en japonès i en anglès) 
coordina dos esdeveniments comercials 
que s’han fet un lloc a la ciutat: la Llotja 
del Disseny i DFactory, dos mercats amb 
una acurada selecció de dissenyadors i 
creatius independents, en bona part de 
proximitat. El primer se celebra un cop 
al mes a la Porxada i el segon, a la nau 
Dents de Serra de Roca Umbert, per 
Nadal. Parlem amb la persona que ha 
impulsat aquests dos mercats efímers 
cuidant-se’n fins al darrer detall.

l’Ajuntament, lògicament, era més reaci, però la 
idea va encaixar en el projecte de l’antiga fàbrica i 
ens ha donat suport en totes les edicions posteriors. 

Quines novetats trobarem aquest Nadal? 
Hem passat dels 21 dies seguits del primer any –un 
model de botiga temporal que ho encaria molt tot– 
als 3 dies d’enguany. Serà el 21, 22 i 23 de desem-
bre i abans de Reis, el 3 i 4 de gener, hi haurà una 
edició especial de productes infantils. Però DFac-
tory no és només venda: Roca Umbert té espai per 
acollir activitats i en això treballem. Esperem poder 
disposar d’un sala per organitzar un programa de 
tallers, infantils i per a adults.

Com van les inscripcions?
Hi ha gent que repeteix del Nadal passat, hi ha ex-
positors que venen de la Llotja del Disseny... Tenim 
55 espais i 50 ja estan assignats. Hi haurà creadors 
de joies, de mobles, de moda..., tots molt diferents 
entre ells. Amb expositors de Granollers, l’Ametlla, 
Cardedeu... Una trentena de locals i la resta, de 
Barcelona i altres indrets del país.

Quines són les particularitats d’aquests dos 
mercats efímers?
Sempre busquem espais interessants, com la Porxa-
da, amb molt d’encant, i poc coneguts, com la nau 
Dents de Serra de Roca Umbert. L’altra particulari-

ENTREVISTA A

Per Marés, 
la meca del 

màrqueting és 
als EUA. 

A Europa, 
Holanda és un 

país petit, però 
molt potent en 

aquest àmbit

Àlex Marés Garcia
economista i impulsor dels mercats efímers DFactory i Llotja del Disseny
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“Les particularitats de DFactory i la Llotja del Disseny són 
l’estètica de l’espai i el contacte directe entre client i creador” 

tat és el contacte directe que el client pot tenir amb 
el creador, que pot explicar-li el procés de creació, 
les característiques del producte... També treballem 
l’estètica de cada espai. 

Esteu contents de la marxa de la Llotja del Dis-
seny, després d’un any i mig?
Sí, ha estat i és molta feina, moltes hores, però hi 
ha un retorn dels creadors, dels expositors, molt 
interessant, estan molt satisfets. Crec que és un 
esdeveniment que agrada a la ciutat.

De quants expositors parlem?
En la primera edició, de març de 2017, vam co-
mençar amb 28 expositors i ara n’hi ha uns 60. En 
la darrera edició d’octubre vam estrenar una zona 
nova de 18 carpes, instal·lades fora de la Porxada. 
Ha estat una inversió important perquè són fetes a 
mida, les volíem amb harmonia amb la Porxada. 

La Llotja s’acompanya d’activitats. Què troba-
rem en la propera edició de novembre?
El dissabte 17 hi haurà un taller de fotografia, una 
actuació de teatre i a la tarda, jocs gegants infantils 
i l’actuació del grup granollerí de rock First Men. 
Sempre mirem que tant les activitats com els con-
certs siguin amb gent d’aquí.

Quins són els requisits per ser a la Llotja? 
Els mateixos que per estar a DFactory: es demana 
un objecte fet a mà o personalitzat, o molt elaborat 
estèticament. Jo mateix faig la selecció i a vegades 
n’haig de rebutjar per motius d’espai. Intento equi-
librar la tipologia de producte i que no n’hi hagi 
de gaire similars. 

També ajudes empreses emergents a situar-se 
al mercat.
Em vaig adonar que a la Llotja hi ha creadors amb 
productes molt bons, però sense web, ni xarxes so-
cials... Sekkei neix per donar-los suport. Portem la 
faceta en línia: webs, blogs, plataformes de venda... 

Fa uns dies se celebrava la Gala del Comerç per 
reconèixer el comerç tradicional de la ciutat. Tu 
et dediques als mercats efímers, creus que hi 
ha espai per a tothom?
La Llotja del Disseny celebra una edició mensual, 
amb un producte diferent del que pots trobar al 
centre. Ens nodrim de la gran afluència de públic  
–unes 60.000 persones– que passeja per la carrete-
ra en dissabte, cosa que passa a poques ciutats.

Perquè tu fas feina de despatx, però també ets 
a peu de carrer...
Cada dissabte de Llotja em llevo a dos quarts de 5 
del matí, a dos de 6 carreguem el camió, descar-
reguem a les 7 a la Porxada i es munta tot. I sí, jo 
m’estic allà, perquè vull saber com els va als expo-
sitors, hi passo al matí i a la tarda, i acabem entre 
dotze i una de la matinada. La veritat és que no tinc 
horari, m’hi poso aviat i al vespre em fan plegar... 
[riu] Em diuen “ja n’hi ha prou”.
 
Tens més idees emprenedores... 
Sí, el projecte és organitzar un DFactory primavera 
a Roca Umbert. El DFactory d’hivern, per Nadal, té 
aspectes que el perjudiquen: la distància del centre, 
el fred...També estem treballant per exportar la 
Llotja del Disseny a algun altre municipi.

“Crec que 
la Llotja del 

Disseny és un 
esdeveniment 

que agrada a la 
ciutat”

A l’esquerra, mercat efímer 
DFactory, a la nau Dents de 
Serra de Roca Umbert, en una 
imatge del Nadal passat.
A la dreta, la Llotja del Dis-
seny, que un cop al mes porta 
a la Porxada una seixante-
na de creadors de moda, 
complements, joies, articles 
infantils... de proximitat. 
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Els grups municipals opinen

Millorar l’Hospital, 
una prioritat

Les urgències de l’Hospital estan 
col·lapsades. El nombre insuficient de 
professionals d’infermeria i de metges es-
pecialistes, la manca de llits per a pacients 
amb malalties agudes, i unes instal·lacions 
obsoletes, en són les principals causes. Les 
llargues esperes o l’estada de pacients 
als passadissos en condicions totalment 
precàries no són fruit de problemes 
puntuals sinó són resultat d’una gestió, 
inversions i planificació mal enfocades. 
El nombre de persones ateses a urgències 
de l’Hospital durant els darrers anys s’ha 
mantingut estable  105.000 pacients anuals 
aproximadament- motiu pel qual aquest 
col·lapse permanent és intolerable. 
La desigualtat en el servei prestat en 
funció de si s’accedeix de la pública o de 
la privada és un altre dels problemes de 
l’Hospital. El nombre de pacients que han 
ocupat llit accedint a través de la privada 
s’ha multiplicat per 4, passant de 302 el 
2010 a 1.223 el 2016, reduint encara més 
el nombre de llits disponibles d’atenció 
pública sanitària.
Aquests indicadors són el reflex del su-
port a la sanitat privada dels governs que 
s’han succeït a la Generalitat i del silenci 
còmplice d’ajuntaments i batlles. Hem 
demanat una vegada i una altra a l’alcalde 
de Granollers i president del patronat de 
l’Hospital, que s’impliqui en la defensa de 
la sanitat pública, però ell resta immutable 
davant les retallades i la pèrdua de qualitat 
en l’atenció pública sanitària.
La Policlínica, el centre sanitari que hi ha 
previst reobrir a Granollers no cobrirà les 
necessitats sanitàries, ja que la retallada 
pressupostària, indica que no es recuperan 
cap dels llits perduts quan va tancar, pel 
que el percentatge de llits per habitant 
a la comarca seguirà sent el més baix de 
Catalunya. 
Tractant-se d’un servei públic de caràc-
ter universal és prioritari millorar les 
instal·lacions i contractar el personal 
imprescindible perquè tota la pobla-
ció tingui accés a una atenció sanitària 
pública, gratuïta i de qualitat a prop de 
casa.

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

Como cada año hemos presentado propuestas al equipo 
de gobierno para mejorar Granollers.
IMAGEN INSTITUCIONAL
- Letras “Bienvenidos a Granollers” en las entradas de 
las rotondas del municipio
NUEVAS TECNOLOGÍAS
- WhatsApp de atención al ciudadano
- Paneles informativos i pantallas informativas leds
SMART CITY
- Pasos de peatones inteligentes 
- Cargadores para móviles solares
- Pipicans inteligentes 
- Leds en rotondas y pasos de peatones
URBANISMO-VIA PÚBLICA
- Mantenimiento e inversión en los 16 barrios de 
Granollers
- Escaleras mecánicas en la zona de la Font Verda
- Pasarela-puente en el río Congost (Conexión barrio 
Hostal-Parque Lledoner con Canovelles)
- Colocación valla de la vía del tren en la subida al 
hospital
- Sustitución valla oxidada en camino Ramon Llull en 
el puente del río Congost
- Acera de 2 metros en el paseo de la ribera, quitar 
setos de vegetación al lado del muro del Congost
INFANCIA Y JUVENTUD
- Aparcamiento para patinetes en las escuelas
- Nuevos parques infantiles 
- Losetas de caucho para los parques infantiles
ACCESIBILIDAD
- Parques infantiles adaptados a niños con discapacidad
- Supresión de barreras arquitectónicas en la vía pública 
y edificios municipales
- Adaptación de las instalaciones municipales con bucle 
magnético (Teatre auditori) 
- Alarmas visuales de incendios para personas sordas 
SOSTENIBILIDAD – EFICIENCIA ENERGÉTICA
- Nuevo alumbrado en el parque del Lledoner y par-
king Congost
- Aire acondicionado en el edificio del Gra
MOBILIDAD
- Ampliación del número de carriles bici
MEDIOAMBIENTE
- Adhesión a Viles florides
- Contenedores de reciclaje de aceite usado
DEPORTE
- Ampliación de las unidades de desfibriladores en los 
espacios deportivos
- Reforma de las instalaciones de las pistas de atletismo
- Nueva pista polideportiva en la zona de básquet de 
Ponent
- Parques-gimnasios biosaludables
- Parques Street Workout (calistenia-aire libre)
- Circuitos deportivos inclusivos para personas en silla 
de ruedas, ciegas o discapacidad intelectual 
SALUD PÚBLICA
- Dispositivos antiahogamientos en guarderías, escue-
las, centros cívicos, coches policía 
- Placas Entorns sense fum en edificios municipales
ANIMALES DE COMPAÑÍA
- Circuitos caninos para agilty
SEGURIDAD CIUDADANA
- Instalación de cámaras de seguridad en la vía pública
- Cámaras de vídeo en chalecos policía local y en los 
coches policiales
- Unidad canina policial 

José María Moya
Grup Municipal Popular

Por una educación  
pública trilingüe  
y de calidad

Proponemos una educación pública de 
calidad, trilingüe y donde no se politice a 
nuestros hijos. 
Queremos una educación pública que 
enseñe a nuestros jóvenes a pensar y no 
qué pensar. Para ello, desde Cs trabajamos 
para tener una escuela pública de calidad, 
donde se enseñe en libertad, sin injerencia 
política, ideológica o religiosa y se forme a 
los alumnos en catalán, castellano e inglés. 
Asimismo, tenemos que reducir las tasas de 
abandono escolar temprano por debajo del 
10% a través de un programa dirigido a 
aumentar el número de profesores de apo-
yo en los centros con alumnos de entornos 
desfavorecidos, mejorando la atención a la 
diversidad. Urge poner en marcha un plan 
para acabar con los barracones que afectan 
a más de 20.000 estudiantes en Cataluña. 
Es vital incrementar en un 50% las plazas 
disponibles de Educación Infantil de 0 a 
3 años, garantizando su gratuidad a las 
familias con menos recursos.
Queremos que todos los estudiantes ten-
gan las mismas oportunidades. No puede 
ser que muchos de los líderes indepen-
dentistas que “sacan pecho” hablando de 
inmersión lingüística, sean los mismos 
que fueron y ahora envían a sus hijos a 
la escuela privada para que reciban una 
educación trilingüe (y hasta cuatrilingüe). 
¿Por qué los mismos que exigen inmersión 
lingüística para la escuela pública se deci-
den por la privada para sus familias? 
Miremos a Europa, en ningún país o re-
gión europea, excepto Groenlandia, se im-
plementa el modelo de inmersión catalán. 
Por ejemplo, en Finlandia, Gales o Bélgica 
sus ciudadanos pueden escoger entre las 
lenguas oficiales la que se desea para edu-
car a sus hijos. Y en países como Holanda o 
Luxemburgo hay educación multilingüe.
En Cataluña tenemos la fortuna de contar 
con dos lenguas propias y oficiales: cas-
tellano y catalán. Y el inglés es el idioma 
mejor valorado para conseguir trabajo y 
más útil para viajar por todo el mundo. 
¿No prefieren hacer como los Mas, Raho-
la, Pujol, Junqueras o Montilla y que sus 
hijos se beneficien de una educación 
trilingüe de calidad? 

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

Nuestras propuestas 
para el presupuesto 2019

Crida-CUPPP Cs
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Hem debatut i aprovat les ordenances 
fiscals i el pressupost de l’Ajuntament 
per al proper 2019. 7 anys consecu-
tius sense increment dels impostos i 
preus públics que són competència de 
l’ajuntament. En època de crisi, però 
també ara que la recuperació és una 
realitat, per col·laborar amb ciutadans, 
ciutadanes i empreses.
El proper pressupost consolida els pro-
grames endegats pel govern de l’alcalde 
Mayoral. Les polítiques socials, el treball 
per la cohesió i la justícia social són 
prioritàries. Internalització de les me-
sures que en el seu dia van formar part 
del pla de xoc contra la crisi i que ara ja 
formen part de la despesa ordinària de 
l’ajuntament. Per setè any consecutiu, 
es tornen a incrementar els recursos 
econòmics.
Les que creixen més respecte a l’any 
2018, les partides pressupostàries per 
afrontar les prestacions i els problemes 
que la dependència genera a les perso-
nes i a les famílies.
Igualment posar en funcionament 
el pla d’igualtat aprovat pel Ple de 
l’ajuntament.
Programes destinats a dinamitzar 
l’economia a la ciutat, una estratègia de 
primer ordre en els objectius del go-
vern municipal. Granollers, per la seva 
forma de ser, té un potencial evident 
per atraure i dinamitzar els empre-
nedors a la nostra ciutat, per atraure 
talent. Indústria, serveis, innovació, la 
irrupció de la digitalització i la tec-
nologia, eixos de futur i present.
L’objectiu que cal assolir mantenir i 
superar: els llocs de treball existents a 
Granollers abans de la crisi econòmica.
Manteniment de la inversió publi-
ca municipal, sense incrementar 
l’endeutament. Millora de l’espai públic 
i dels equipaments municipals al servei 
dels granollerins i granollerines.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’ajuntament

El juny de 2011 iniciava la meva aventura 
com a regidor de l’Ajuntament i, per tant, 
representant de la ciutadania de Grano-
llers. Recordo com una de les primeres 
iniciatives que vaig posar sobre la taula va 
ser la modificació del ROM (Reglament 
Orgànic Municipal) per tal d’incrementar 
la participació política en un Ajuntament 
on la inèrcia ha estat anar buidant de 
debat els diferents òrgans. Ho vaig fer en 
un article amb un títol ocurrent: “ROM 
cremat”, per il·lustrar la fi del recorregut 
d’una manera de fer política.
Ara, més de 7 anys després, finalment 
l’alcalde i l’equip de govern han posat 
sobre la taula una modificació del ROM. 
Més enllà del poc do de l’oportunitat 
que té fer-ho a 9 mesos d’unes eleccions 
municipals, per descomptat n’hem valorat 
l’increment substancial pel que fa a par-
ticipació de la ciutadania i hi hem fet les 
aportacions següents:

• Possibilitat de delegar el vot dels regi-
dors en situacions de baixa de materni-
tat o paternitat, per permetre la concilia-
ció de la vida política amb la familiar.

• Implantar el sistema de videoacta i de 
retransmissió en directe dels plens mu-
nicipals.

• Les entitats de la ciutat podran presentar 
mocions al Ple i podran defensar-les 
amb veu al consistori.

• Que el nombre de comissions no sigui 
molt superior al del grup amb menor 
representació, per no dificultar la parti-
cipació política dels partits més minori-
taris.

• Les intervencions del públic assistent 
al ple municipal seran enregistrades i 
formaran part de l’acta igual que les dels 
diferents grups polítics.

• Els temes de debat a les comissions 
informatives seran publicats al portal de 
transparència per facilitar que puguin 
assistir-hi les entitats interessades.

• Que les distincions que atorga 
l’Ajuntament (Medalles de la Ciutat, 
premis de l’Esport, premis Porxada de 
comerç) tinguin un reglament que les 
reguli per evitar-ne l’arbitrarietat.

Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

Em sembla que ens cal posar mirada llarga al 
moment que vivim. Contribuir, des de la nostra 
modèstia i humilitat a posar llum. A escoltar 
tothom, a parlar amb tothom. Ens hem de tornar 
a trobar, mirar-nos als ulls i prendre llapis i paper 
per apuntar frases i idees. Recordar l’1-O per 
retenir-lo sempre en la memòria i no perdre’l 
mai de vista. Tot i així, tampoc hauríem de deixar 
que el record d’aquell moment màgic ens en-
terboleixi la realitat política que vivim. Recordar 
l’1-O per fer-lo útil. M’explico: vam fer un acte 
de desobediència enorme que ens va fer guanyar 
múscul, força i relat. Davant de la intransigència 
i la maldat d’un Estat autoritari i antic (d’aquells 
que resolen els problemes socials amb violència) 
hi vam posar urnes i il·lusions i vam guanyar, 
sens dubte. 
Després d’haver viscut una època apassionant; 
després d’haver recuperat els carrers i les places, 
d’haver portat el debat de com ser i fer Repúbli-
ca tant lluny com mai no l’havíem dut, després 
d’haver fet mobilitzacions i actes multitudinaris 
que ens han cosit i recosit per sempre, ara no 
podem llençar-ho tot per la borda. Que tenim 
punts de vista diferents? I què? Totes, abso-
lutament totes les veus, són imprescindibles. 
Ningú és sobrer en el camí del fer República. 
Plantejar enemistats i enemics dins de les files 
de l’independentisme és ser miop (i maliciós, 
diria); quan a davant hi tenim un Estat que ara ja 
sabem que farà servir totes les eines (al cost que 
sigui) per fer vèncer la raó d’Estat. 
Per tant: calma i ànims, coi. Recordem la dignitat 
dels presos i els exiliats, si us plau! Recordem 
les seves paraules, la seva força. Recordem-los, 
recordem-les. Van fer allò que els vam demanar 
que fessin; no es van arronsar, no van tenir por 
de les conseqüències, van posar-se davant de la 
pancarta que reclamava democràcia. I ara estan 
tancats a la presó o viuen lluny de casa i els seus. 
Pateixen. A nosaltres no ens queda cap altre camí 
que prendre la dignitat de les seves gestes com a 
referent de la nostra acció política. Amb tot, diria 
que la necessitat de marcar una estratègia general 
conjunta és prou compatible amb construir 
adhesions i sumatoris en cada un dels espais 
electorals que representen les forces polítiques 
independentistes. Perquè alguns i algunes ente-
nem que només guanyarem des de la suma, des 
de la incorporació clara de tants i tantes que avui 
encara no han fet el pas; convèncer-los i saber 
acostar-nos-hi és clau, crec. Trobem-nos, però. 
Parlem-ne, seguim teixint. Al carrer, amb la gent, 
amb la dignitat de la lluita compartida.

#LlibertatPresosPolítics
#LlibertatPresesPolítiques

Pau Llobet i Roura
Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acció 
Granollers
Contacta’ns a erc-ag@ajuntament.granollers.cat 
@ercgranollers
facebook.com/ercgranollers

El dret a la ciutat.  
Pressupost 2019,  
fem GranollersUn nou ROM

Defensar la democràcia  
no és cap delicte

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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Heu de llençar 
algun moble 
o trasto vell?
Truqueu al telèfon 93 842 67 89 i el servei 
de recollida us dirà quan i on l'heu de deixar. 
Gràcies per ajudar-nos a endreçar la ciutat!




