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La nova plaça Barangé preveu més zones 
verdes, més equipaments públics i nous 

usos comercials i terciaris

Neix el Cinema Edison Granollers, 
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Per Nadal bull Granollers



28
Edició: 
Ajuntament de Granollers

Direcció:
Montse Garriga

Redacció:
Anna Entraigas
Imma Juncà
Míriam Torres

Fotografia:
Toni Torrillas

Disseny:
www.faino.com

Maquetació:
Paco Castilla
Josep Nogués 

Impressió:
Grinver

Tiratge: 
25.000 exemplars
Exemplar gratuït

DL: B-13.957-80

“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 

Arbre de Nadal de 12 metres d’alçada, a la plaça de la Corona. 
Fotografia: Toni Torrillas

Montserrat 
Barceló Riera
> Llicenciada en Medicina, és 

directora d’operacions de la 
companyia sueca d’investigació 
clínica TFS

> Té al seu càrrec 600 treballadors 
en 20 països d’Europa i Amèrica 

> Fundadora de l’Assoc. Espanyola 
d’Executives i Conselleres, des 
d’on treballen perquè es reconegui 
el talent femení i hi hagi més dones 
directives i conselleres

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

 

Ajuntament de           Granollers

EL MERCAT 
MUNICIPAL. 
DE LA PORXADA 
A SANT CARLES

DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2018 A L’1 DE MARÇ DE 2019
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6 

Mercat de Sant Carles, 1968. Fotografia de Comas / Fons 
Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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El 20 de desembre de 
1968 s’inaugurava el 
Mercat Municipal de 
Sant Carles que es va 
edificar on hi havia la 
caserna militar del mateix nom. 
Fins aleshores la venda de peix, 
aus i fruita i verdura s’aixoplugava 
a la Porxada, en un mercat que es 
parava i desparava diàriament, on les condicions de tre-
ball i de salubritat no eren les idònies. Durant la cons-
trucció del nou mercat s’hi van trobar mosaics d’època 
romana. El Mercat de Sant Carles té actualment 35 
parades. Recentment s’hi ha fet una important remode-
lació al soterrani i s’ha millorat les entrades per la plaça 
de la Caserna i el carrer de Sant Jaume, entre d’altres.

CONSTRUCCIÓ DEL MERCAT DE SANT CARLES, 1967 
. FOTOGRAFIA D’AUTOR DESCONEGUT / COL·LECCIÓ 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS / AMGR
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Per Nadal bull Granollers
Aquestes festes de Nadal i Reis la ciutat torna a engalanar-se per 
acollir activitats tradicionals i d’altres més innovadores. Més de 
60 propostes per a tots els públics, principalment per a la canalla. 
No faltarà el simpàtic patge Gregori que amb la seva pols màgica 
repartirà il·lusions i somriures, tot esperant l’arribada dels Reis 
d’Orient. A Roca Umbert es podrà visitar el Campament Reial, els 
dies 3 i 4 de gener amb la xocolateria reial, el caldo, la foguera, 
els jocs, els tallers, els gregorins... 
La dissenyadora granollerina, Raquel Castro, ha creat un cartell 
en el que de l’olla sorgeix tot allò que només passa a la ciutat: Les 
delícies del Nadal, el Pin Guai, els Pastorets - amb noves pro-
postes renovades-, el carbó de Roca Umbert o la pols màgica del 
patge Gregori. 
També podeu participar al Concurs d’Instagram amb l’etiqueta 
#BullGranollers i compartir imatges de detalls de Nadal.

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 1 de desembre
Matí i tarda. Carrers Travesseres, Santa Elisa-
bet, Corró

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

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters,  
artesans i col·leccionistes)
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre 
De 9 a 14 h. Parc Firal

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre 
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 1 i 15 de desembre 
De 9 a 14 h. Plaça de Maluquer i Salvador

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES  
NATURALS 
Dissabte 1 i 15 de desembre
Tot el dia. Plaça de les Olles 

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 1 i 22 de desembre
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

FIRA D’ARTESANS
Divendres 7, 14, 21 i 28 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 8 i 29 de desembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 9 de desembre
Matí. C. de Rafael de Casanova, pg. del parc  
de Ponent

FIRA DEL DISC
Divendres 14 i dissabte 15 de desembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 15 de desembre
Matí. Carrer d’Esteve Terrades
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REPORTATGE

2019: un pressupost municipal inversor 
que manté l’atenció social

L’Ajuntament de Granollers tindrà 
un pressupost per a 2019 que creix 
més d’un 8 % en relació a 2018. És 
un pressupost que reflecteix el canvi 
positiu en l’economia, amb una forta 
inversió per seguir transformant la 
ciutat, alhora que manté l’atenció 
a les persones més necessitades. 
Així l’Ajuntament continuarà oferint 
feina, a través de plans d’ocupació i 
mantindrà les subvencions per poder 
accedir a l’habitatge. 7 dels 13 milions 
d’euros previstos per a inversions 
procediran d’altres administracions o 
amb acords amb tercers. 

El Ple municipal va aprovar a finals del mes 
passat el pressupost de l’Ajuntament i els seus 
organismes autònoms i empreses i els impostos 
i taxes per a 2019. El pressupost, aprovat inicial-
ment, va comptar amb els vots a favor del PSC 
i el vot contrari del PDCat-Demòcrates, ERC, 
Crida-CUP i l’abstenció de Ciutadans. Pel que fa 
als impostos, taxes i preus públics municipals, 
que no s’incrementaran per setè any consecu-
tiu, es van aprovar amb el suport de PSC i Ciuta-

dans i els vots contraris de la resta de grups: 
PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP. 
El pressupost de 2019 (Ajuntament, organismes 
autònoms i societats municipals) serà de 90,7 
milions d’euros el que suposa un increment 
d’un 8,2 %, respecte el de 2018.

Pressupost inversor

La inversió prevista és de 13,4 MEUR, un 44 % 
superior a la de l’any passat. En el conjunt de 
les inversions també s’inclou la dotació econò-
mica corresponent als projectes més votats dels 
pressupostos participatius (vegeu els quadres 
amb les principals actuacions a la pàgina 6).
Entre les inversions més destacades hi ha la 
urbanització del polígon industrial de la Font 
del Ràdium, que es finançarà amb aportacions 
de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i els 
mateixos propietaris. La segona inversió més 
quantiosa és la primera fase de la integració 
urbana de la carretera de Granollers a Lliçà 
d’Amunt, a l’altura del carrer de Joanot Mar-
torell i fins a la rotonda d’accés a la C17. En 
aquesta carretera s’hi preveu fer voreres, posar 
enllumenat, plantar arbrat i fer-hi un carril 
bicicleta. Una actuació que es portarà a ter-
me en conveni amb la Diputació de Barcelona, 
titular de la carretera, i el municipi veí de Lliçà 
d’Amunt.
També es destinaran diners per completar 
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435.000 euros 
de les inversions 
corresponen als 

cinc projectes 
més votats en 

els pressupostos 
participatius

El polígon de la Font del 
Ràdium es reurbanitzarà i es 
dotarà de més serveis. Aquest 
espai d’activitat econòmica té 
41 ha. i prop de 80 empreses. 
Hi treballen més de 1.300 
persones
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l’execució de les rampes mecàniques del carrer 
Carles Riba, entre els carrers de Lluís Vives i 
Veneçuela, que començaran el primer trimestre 
de l’any que ve, així com l’inici de la segona fase 
entre la plaça de la Font Verda i el carrer de 
Lluís Vives.
Aquest important increment de les inversions 
es deu, entre d’altres, al fet que l’Ajuntament 
preveu rebre més ingressos econòmics proce-
dents d’altres administracions i de tercers. En 
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L’Ajuntament atorgarà 
aquest 2019 una subvenció a 
l’Hospital de Granollers per 
construir un nou edifici on 
ubicar un servei de radioterà-
pia que atendrà malalts de 
Granollers i de tot l’àmbit de 
la C17. D’aquesta manera no 
caldrà desplaçar-se a Barce-
lona com fins ara per rebre 
aquest tractament

L’adequació del polígon industrial Font del Ràdium i la 
millora de la carretera de Granollers a Lliçà d’Amunt, 

inversions més destacades

concret es rebran subvencions per a la rea-
lització d’inversions per import de 4,3M€, un 
122% més que l’any passat. També en el capítol 
d’ingressos, l’Ajuntament preveu recaptar 
200.000 euros més que l’any passat en concepte 
d’impost sobre construccions. 
Pel que fa als àmbits en què l’Ajuntament es 
gasta els diners destaquen les despeses gene-
rals, un 22 %, l’educació, un 20%, el manteni-
ment i la neteja, un 17 % i la cohesió social, un 

Ingressos ordinaris
77.340.780 €

Ingressos per al finançament 
d’inversions 13.415.700 €
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D’on surten els diners
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Les principals inversions de 2019

Reurbanització del polígon industrial Font del Ràdium........ 4.419.200 €

Integració urbana de la carretera Granollers- 
Lliçà d’Amunt ......................................................................... 1.400.000 € 

Rampes mecàniques al c. Carles Riba (entre els  
c. Lluís Vives i Veneçuela) i inici fase 2 .................................. 1.150.000 €

Ampliació de l’edifici de Can Muntanyola per a activitat  
universitària ........................................................................... 1.000.000 €

Reformes de les piscines cobertes ....................................... 1.000.000 €

Subvenció a l’Hospital de Granollers per habilitar  
un servei de radioteràpia .......................................................... 700.000 €

Construcció d’una xarxa de biomassa per a  
equipaments municipals .......................................................... 444.000 €

Inversions Teatre Auditori de Granollers ................................. 200.000 €

Projecte d’un edifici d’habitatge públic de lloguer .................. 150.000 €

Renovació de la xarxa de clavegueram .................................... 150.000 € 

FAB LAB a Roca Umbert ........................................................... 140.000 €

Projectes més votats en els pressupostos participatius

Camins escolars segurs ........................................................... 150.000 €

Espai de jocs al centre .............................................................. 150.000 €

Renovació del pati de l’Escola Salvador Llobet ........................ 120.000 €

Arbres i zones verdes ................................................................. 80.000 €

Renovació del pati de l’Escola Mestres Montaña ....................... 70.000 €

10 %, en accions com l’increment de les teleas-
sistències per a gent gran fins a arribar a 1400 
persones beneficiàries. 

Impostos i taxes es mantenen congelats

Per setè any consecutiu no s’apugen els impos-
tos (IBIU, plusvàlues, vehicles de tracció me-
cànica, IAE, construccions) i taxes municipals 
(escombraries, clavegueram). Com cada any es 
poden sol·licitar bonificacions, sempre que es 
compleixin determinats requisits i els ingressos 
anuals, incloent els de les persones amb qui 
conviu el contribuent, no sobrepassin la quantia 
mínima establerta en l’ordenança fiscal vigent.
Per exemple, les famílies nombroses o les 
famílies amb 2 fills, un dels quals amb disca-
pacitat, poden demanar la bonificació de l’IBIU 
amb un límit de renda de 45.000 €. Aquest límit 
de renda, s’incrementarà en 15.000 € per cada 
fill de més.
Els pensionistes per jubilació, incapacitat total, 
incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, 
perceptors de la renda mínima d’inserció i 
altres persones d’escassa capacitat econòmi-
ca poden gaudir d’una bonificació de la taxa 
d’escombraries del 50 % o del 100 %, segons 
quins siguin els seus ingressos anuals.
Les famílies monoparentals tenen una boni-
ficació del 20% en les taxes de clavegueram i 
escombraries quan els seus ingressos bruts 
anuals siguin inferiors als 18.000 euros.
Si desitgeu sol·licitar alguna d’aquestes bonifi-
cacions cal que us adreceu al catàleg de tràmits 
de la seu electrònica:  
seuelectronica.granollers.cat.

En què es gasten els diners

7 %

4 %

20 %

10 %

10 %

1 %

3 %

17 %

4 %

2 %

22 %

Seguretat

Activitat econòmica

Educació

Cohesió social

Cultura i comunicació

Infància i joventut

Esports

Manteniment i neteja

Mobilitat

Urbanisme i habitatge

Despeses generals
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L’aprovació inicial de la modificació puntual del 
POUM de Granollers en l’àmbit de nova centra-
litat a l’entorn de la plaça Barangé permetrà 
actuar en un total de 15.271 metres quadrats. 
L’objectiu és repensar l’àmbit delimitat pel 
c. Agustí Vinyamata, l’av. del Parc i la pl. Pau 
Casals, que inclou la plaça Josep Barangé amb 
els equipaments i habitatges que l’envolten, el 
c. Marià Maspons, i la casa i jardins catalogats 
de Torrebadella.
La reconfiguració de l’àmbit vol potenciar l’ús i 
la funcionalitat d’aquest espai estratègic de la 
ciutat i millorar la qualitat de l’espai urbà:

• Donant prioritat per a vianants i bicicletes a tot 
l’àmbit, restringint el trànsit rodat als accessos 
i serveis als edificis que l’envolten, i reconeixent 
tots els recorreguts que faciliten la permeabili-
tat entre l’av. del Parc i el centre històric.
• Preveient en els edificis de la plaça usos de 
serveis, comercials i d’activitats que reforcin 
la vitalitat del nou espai, mantenint al mateix 
temps la capacitat actual dels equipaments 
públics i la superfície d’espais lliures.
• Reforçant les relacions entre les places i 
espais comercials del centre històric, la plaça 
Barangé i el parc de Torras Villà i l’estació 
d’autobusos, per potenciar les connexions entre 
el sector de llevant i el centre.
• Incorporant els edificis amb habitatges i locals 
existents que envolten l’espai en la configura-
ció i en la imatge de la nova plaça potenciant 
l’accessibilitat, els usos i les activitats en tot el 
conjunt.
• Destinant a usos públics l’edifici i jardí catalo-
gats de Torrebadella, i corregir la contradicció 

La nova plaça Barangé preveu més zones 
verdes, més equipaments públics i nous usos 
comercials i terciaris

Imatges virtuals de la nova 
plaça Barangé. La propos-
ta incrementa un 17 % la 
superfície de zones verdes 
i incorpora 6.983 metres 
quadrats de sostre destinat a 
nous usos terciaris 

del planejament vigent pel que fa a la qualifi-
cació d’aquesta finca i el seu grau de protecció 
pels seus valors patrimonials.
• Preveient un espai públic més verd i pluri-
funcional a la meitat sud  amb àrees de parc i 
espais arbrats, àrees de joc o espais aptes per a 
actes i usos col·lectius, entre altres.
• Reorganitzant el subsòl, limitant els accessos 
als aparcaments des de l’av. del Parc, mantenint 
o augmentant la capacitat d’aparcament actual.

El nou espai públic s’organitza a partir de la 
nova edificació per activar l’ús quotidià de la 
plaça i dels recorreguts urbans de l’entorn 
aprofitant-los per donar caràcters específics a 
dos ambients: un espai arbrat amb àrees verdes 
i enjardinades, espais d’estada i de joc, situat a 
la meitat sud de l’àmbit, i al nord un espai pa-
vimentat i obert, apte per activitats col·lectives 
superposat a l’aparcament existent.

El jardí de Torrebadella s’incorpora com a 
espai lliure

A la part central de l’àmbit es genera un espai 
transversal, corredor verd, que enllaçarà millor 
el parc amb els jardins de l’edificació de To-
rrebadella. S’eliminen al màxim els desnivells 
existents, refent el sostre de l’aparcament acon-
seguint la continuïtat espaial entre els extrems 
de la plaça. 

El sostre dels equipaments públics municipals 
actuals (edifici Ajuntament i antics jutjats) és de 
4.416 m2, i la proposta preveu un increment del 
43 % que es podran destinar a la construcció 
d’una nova biblioteca central per la ciutat.
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Granollers continua incrementant les 
zones amb prioritat per als vianants

Granollers ja té més de 70.000 m2 continus de carrers i places on els 
vianants tenen prioritat. L’últim espai a afegir-se a aquesta xifra ha estat 
la plaça de Pau Casals, entre l’avinguda del Parc i el carrer Marià Mas-
pons, que s’ha renovat totalment després de les obres que s’hi han fet. 
Ara és un espai sense desnivells, en plataforma única. La reordenació 
de la plaça ha permès la plantació de til·lers i carpins, que es reguen 
per degoteig, i la instal·lació de bancs, cadires i jardineres. També s’hi 
ha renovat el col·lector de clavegueram, les canonades de subministra-
ment d’aigua i s’han soterrat les línies aèries telefòniques i elèctriques. 
L’espai s’il·lumina amb noves columnes d’enllumenat. El paviment està 
format per diferents peces de formigó de colors, panot a les voreres i 
asfalt de color. També s’ha col·locat un paviment tàctil que marca un 
itinerari accessible per a persones amb deficiència visual. En la nova 
plaça s’han eliminat els aparcaments en superfície i només es permet la 
circulació de vehicles autoritzats i l’accés a l’aparcament soterrani de La 
Mútua. Aquesta plaça s’ha remodelat en sintonia amb els futurs criteris 
d’urbanització de la contigua plaça de Barangé. 

El carrer Barcelona, entre Nou i Castella, renovat

D’altra banda, el carrer de Barcelona, entre els carrers Nou i Castella, 
també s’ha incorporat a l’àmbit prioritari per a vianants. En aquesta 
actuació s’ha renovat la xarxa d’aigua potable i un tram de clavegueram, 
s’ha soterrat la xarxa elèctrica aèria, els creuaments de telefonia exis-
tents i s’ha incorporat un tritub per a les telecomunicacions. 
El nou vial té una calçada de 4 m d’amplada de llambordes de formigó de 
color cendra i unes voreres d’entre 1 m i 1,45 m d’amplada amb llambor-
des de diferents colors, en funció del tram de carrer. L’objectiu d’aquesta 
actuació ha estat millorar l’accessibilitat per al vianant, aconseguir un 
carrer amb qualitat i connectar-lo amb la xarxa de carrers de calçada 
única del centre històric.

Lliurament de les Medalles de la Ciutat 2018
L’Ajuntament de Granollers reconeixerà públicament

Associació de Veïns Can Bassa
Associació de Veïns Congost

La Gralla
Josep Bover i Blanch

Xavier Castellsagué i Piqué

Divendres 14 de desembre, a les 20 hores, a la Sala Gran del Teatre Auditori de Granollers 
Entrada lliure
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Neix el Cinema Edison Granollers, 
al centre de la ciutat
Cinema Edison Granollers és el nom del nou 
espai dedicat al cinema al centre de la ciutat. 
L’equipament municipal del Centre Cultural 
de Granollers, a partir d’ara, l’Edison 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, en un equipament integral dedicat 
al cinema i a la imatge, on conviuran l’exhibició 
cinematogràfica, els programes formatius, la 
relació amb el seu entorn i el suport a projectes 
creatius. El Cinema Edison neix fent convergir 
una voluntat municipal de l’Ajuntament, una 
reivindicació ciutadana de gaudir d’un espai de 
cinema al centre de la ciutat i la trajectòria de 
més de 60 anys de cinema de l’Associació Cul-
tural de Granollers. El nom del nou cinema és 
un homenatge a la Sala Edisson, inaugurada al 
1906, situada a la plaça de Maluquer i Salvador, 
al carrer de Thomas Alva Edison (aquest nom de 
carrer es va posar l’any 1933). Granollers torna 
a tenir cinema al centre de la ciutat, 12 anys 
després que es tanqués la darrera sala.

Els quatre eixos de l’Edison: cinema,  
activitats, formació i creació

El projecte d’exhibició pel nou espai compta 
amb diferents programes, buscant relacionar 
projectes passats i futurs, augmentant el públic 
actual, mantenint una presència important 
de la versió original, posant en valor el cine-
ma com a fet cultural de primera i buscant un 
clar arrelament a la ciutat. El nou projecte de 
cinema tindrà una programació estable amb 
diferents pel·lícules en cartellera durant com a 

L’Edison s’estrena el 19 de desembre amb la 
la pel·lícula més triada per votació popular
Dimecres 19 de desembre, a les 19 h i a les 22 h, a la pantalla de 
l’Edison es farà la projecció inaugural d’una pel·lícula triada a través 
d’un concurs popular. Tothom que vulgui podrà votar-la a www.cinema-
edison.cat i a les xarxes socials d’entre quatre propostes. 
Fins al moment de l’estrena de l’Edison no es donarà a conèixer el nom 
del film. Quina pel·lícula t’agradaria que projectéssim el dia de la in-
aguració? Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore; Indiana Jones y el 
arca perdida, d’Steven Spielberg; Big Fish, de Tim Burton; La La Land, 
de Damien Chazelle.

La presentació del nom i la 
programació del nou cinema 
es va fer amb l’assistència de 
més de 200 persones 

mínim el cap de setmana a partir de dijous i en 
diferents sessions, amb capacitat de combinar 
estrenes, VO sempre amb plena complementa-
rietat amb l’oferta privada de la ciutat. L’Edison 
preveu ordenar els festivals, mostres i cicles de 
cinema a la ciutat per tal d’oferir un calendari 
d’esdeveniments al llarg de l’any. Establir la 
formació com un dels pilars del projecte, amb 
la voluntat de transmetre valors i coneixement 
al voltant del cinema i arts audiovisuals. Així 
s’oferirà un programa d’activitats i tallers per 
als centres educatius de Granollers i la comar-
ca, i per a nens i nenes i famílies fora de l’horari 
escolar. L’aforament de l’Edison és de 349 bu-
taques, cada setmana es faran cinc sessions de 
cinema, 3 de Cineclub i un cop al mes, el Petit 
Edison, una programació regular de cinema 
per al públic familiar, en català o versió original 
dins del projecte de Patinautes. Les entrades es 
poden comprar a www.cinemaedison.cat.
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La programació 
combinarà 

estrenes, VO i 
cinema per als 

més petits 
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Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

4
9.30 a 13.30 h. Formació bonificable de 8 h
Comptabilitat per a no comptables: 
Aprèn les línies bàsiques
La Cambra de Comerç - Delegació Vallès

9 a 14 h . Formació bonificable de 10 h
La tresoreria: el cor de l’empresa 
Definir polítiques, criteris i instruments de 
tresoreria que tota l’empresa ha de saber i 
utilitzar en relació a tercers i a les entitats 
financeres
La Cambra de Comerç - Delegació Vallès

5
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

11
9 a 14 h. Formació. Empresa i emprene-
doria
Innovació en màrqueting i vendes: noves 
formes d’arribar al mercat
Granollers Mercat

12
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 h
Iniciació a l’Excel 
Iniciar-se en el programa Excel amb la finalitat 
d’aplicar els nous coneixements de forma 
immediata al lloc de treball
La Cambra de Comerç - Delegació Vallès

13
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capita-
lització de l’atur
Granollers Mercat

18
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i em-
prenedoria
L’economia col·laborativa per emprenedors. 
Models de negoci basats en plataformes 
digitals
Granollers Mercat

9 a 18 h. Formació bonificable de 8 h
Planificant els objectius de venda 2019: 
estratègia i desenvolupament
Eines de planificació, seguiment, organització 
i execució de la tasca comercial per assolir 
els objectius plantejats per cada empresa
La Cambra de Comerç - Delegació Vallès

20
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 a 15 h. Formació bonificable de 6 h
Operacions triangulars
Gestió de les operacions triangulars minimit-
zant els riscos comercials i maximitzant els 
beneficis
La Cambra de Comerç - Delegació Vallès

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

Desembre 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

A finals de 2012, ara fa 6 anys, es va inaugurar Can 
Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses. Aquest 
equipament, situat al Polígon Industrial Palou Nord, és 
un projecte de col·laboració publicoprivada que es va 
dissenyar conjuntament entre l’Ajuntament i la Cambra 
de Comerç de Barcelona. Inspirat en el model de finestra 
única empresarial, Can Muntanyola es va finançar amb les 
aportacions del Fons FEDER, la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament i la Cambra.
Durant aquests 6 anys s’hi han organitzat conjuntament 
accions formatives mensuals, les conferències Trobades 
Cambra, jornades de networking empresarial i jornades 
d’iniciació a la internacionalització de les empreses. En els 
darrers 3 anys, Granollers Mercat ha acompanyat la crea-

Can Muntanyola es consolida com a projecte de col·laboració publicoprivada

ció de més de 50 empreses a l’any que han generat 247 
llocs de treball i s’han fet gairebé 200 càpsules formatives 
en les quals han participat 2.763 persones. 
La col·laboració entre l’Ajuntament i la Cambra de Co-
merç, però, va molt més enllà d’aquest projecte. De fet, 
la primera delegació de la Cambra a la ciutat data de 
1913 i són moltes les activitats desenvolupades de forma 
conjunta. Així, la Cambra ha tingut una participació activa 
en el Consell Econòmic i Social i en el Consell de la FP 
i l’Ocupació. També ha col·laborat en l’Associació Xarxa 
C-17, l’associacionisme empresarial als polígons i la Fira 
de l’Ascensió. A més, ha treballat en l’impuls de programes 
de Garantia Juvenil, en el Programa Integral de Qualifica-
ció i Ocupació i en el programa Joves per Emprendre.
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El Consell dels Infants del curs 2018-19 està 
format per una vintena de nens i nenes de 5è i 
6è de les 16 escoles de Granollers, que tenen 
l’encàrrec de reflexionar i debatre a l’entorn de 
qüestions que els afecten com a ciutadans, i 
fer-hi les seves aportacions, tenint en compte la 
perspectiva que els dona la seva edat. 
Els alumnes que continuen al Consell dels 
infants han explicat la seva experiència. Bruna 
Juvany va dir que “durant dos anys hem après 
a parlar i a expressar les nostres idees” i l’Oriol 
Puig, va aprofitar per desitjar “molta sort als 
nous consellers que arriben, espero que ho 
disfruteu molt!”
Els alumnes que l’any passat feien sisè han pas-
sat el relleu als seus companys que s’estrenen 
en el Consell dels Infants. Tot seguit, l’alcalde, 
Josep Mayoral, ha fet l’encàrrec de treball du-
rant aquest curs.El Consell dels Infants parti-
ciparà en la benvinguda del Reis Mags d’Orient 
la nit del 5 de gener del 2019, i acompanyarà el 

patge Gregori a les visites de les escoles. 
També, vinculat amb l’àmbit nadalenc, el Con-
sell dels Infants repetirà l’arbre gegant de desit-
jos. L’altre encàrrec passa per concretar accions 
per les festes de Carnaval del curs vinent.

El Consell dels Infants comença el curs 
amb nous encàrrecs

Aquest Nadal
viu la màgia
de l’espectacle!

Un Nadal 
d’Estrelles 

21 i 23.12.18 
Llevant Teatre

Els 
Pastorets

26, 29 i 30.12.18
Teatre Auditori 
de Granollers

Regala 
emocions 
per Nadal!

Informació 
i venda 

d’entrades 
www.escena

gran.cat
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Vostè és una alta executiva del sector de la in-
vestigació clínica que va estudiar medicina. Però 
comencem pel principi. 
Vaig estudiar a l’escola Salvador Llobet i a l’institut 
Antoni Cumella –com el meu marit i els meus tres 
fills–, tres anys de medicina a la UB i tres anys més 
a la Universitat de Cantàbria: em vaig casar amb 
un esportista [Pedro García, Perico, exporter del 
BM Granollers] i on tenia contracte l’havia d’anar 
seguint. Vam viure a Santander i a Alacant. Quan 
el meu marit es va retirar de l’elit esportiva i vam 
tornar aquí, em van oferir una feina en recerca clí-
nica que em va interessar molt. La medicina, des de 
petita que m’havia captivat, deia que aniria a Àfrica 
a curar els nens que es morien... A casa no n’hi 
havia cap tradició, vaig ser la primera universitària 
de la família. 

Des de gener de 2016 treballa a l’empresa 
sueca TFS d’investigació clínica com a directora 
d’operacions. En què consisteix la seva feina?
La meva companyia és una CRO (Clinical Research 
Organisation): fem recerca per a la indústria 
farmacèutica. Quan una companyia farmacèutica, 
biotecnològica o de producte sanitari vol llençar 
un producte al mercat, ha de fer uns assajos clínics 
amb persones –abans es fan amb animals, però 
aquesta part no la toquem. Nosaltres entrem quan 
el pacient ha de provar per primera vegada un fàr-
mac. Busquem centres als EUA, Canadà i Europa i 

 
Montse Barceló Riera (Granollers, 1967) 
és llicenciada en Medicina i directora 
d’operacions de la companyia sueca 
d’investigació clínica TFS. Postgrau en 
Medicina de la Indústria Farmacèutica i 
Mini MBA en PharmaBusiness a Londres. 
És sòcia fundadora de l’Associació 
Espanyola d’Executives i Conselleres, des 
d’on treballa perquè hi hagi més dones 
en càrrecs directius. Recentment ha estat 
nomenada consellera de la multinacional 
Kymos Pharma. Profundament vinculada 
al Balonmano Granollers –va ser-ne 
jugadora i el seu marit, porter– voldria 
que la celebració del Mundial d’Handbol 
femení el 2021 fos una fita per a la ciutat 
i en la lluita per la igualtat entre dones i 
homes, també en l’esport.

els metges ens busquen pacients que vulguin entrar 
en aquests estudis. Muntem la logística, recollim 
les dades, les analitzem i emetem un informe per al 
client on diem si el producte és segur, eficaç, si és 
diferent del de la competència…

Viatja cada setmana…
És una altra passió, m’agrada estar en contacte amb 
altres cultures, m’ha nodrit molt. Ara haig d’anar 
molt als EUA per fer-hi créixer el mercat. Des de fa 
3 anys, a TFS hi ha caps mundials de department 
i em van promocionar a COO, Chief Operator 
Officer, responsable d’operacions d’una companyia 
amb 700 treballadors, 600 dels quals estan al meu 
càrrec en 20 països que haig d’anar visitant. 

Com veu el nivell de la recerca al nostre país?
Es creu en la recerca, però no s’hi inverteix, amb 
la qual cosa no s’hi creu. El talent està marxant. 
Espanya i Catalunya han demostrat que amb molt 
pocs recursos s’ha aconseguit arribar molt lluny. 
Però els governs no veuen la investigació com un 
element estratègic. Tot i això, hi ha il·lusió: fa pocs 
dies vaig estar a la presentació del Barcelona Health 
Hub, a l’Hospital de Sant Pau, un centre de tecno-
logia digital innovadora en l’àmbit de la salut. I 
tenim estudis mundials als quals sempre participen 
centres catalans (Vall d’Hebron, Clínic...), sobretot 
en oncologia.

ENTREVISTA A

“La medicina 
m’ha captivitat 

des de petita. 
A casa no 
n’hi havia 

tradició, vaig 
ser la primera 

universitària de 
la família” 
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Montserrat Barceló Riera
directiva del sector de la recerca clínica, fundadora de l’assoc. d’executives i conselleres
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“Es creu en la recerca, però no s’hi inverteix;
 el talent està marxant” 

Ocupa el segon lloc de més responsabilitat dins 
de la seva empresa. Com a dona, ha trobat entre-
bancs a l’hora de promocionar-se?
Treballar en una companyia sueca és un privilegi, 
una cultura que creu que directiu i directiva pro-
dueixen el doble si se’ls considera persones, a més 
de treballadors amb un càrrec que suposa molt sa-
crifici, però que si es veu compensat amb una fle-
xibilitat, et permet tirar endavant feina i família. Als 
països escandinaus la decisió de tenir fills la prenen 
pare i mare junts, i tots dos agafen el mateix rol i 
responsablitat. Dit això, he hagut de defensar-me, 
no m’han regalat res. Jo ja tinc un to força alt de 
veu que em ve del pare, i l’he hagut d’exercir per 
fer-me sentir perquè se’m consideri una igual.  

És activista pel reconeixement del talent femení 
des de l’associació d’executives i conselleres.
L’entitat neix del programa europeu Promociona 
de CEOE-ESADE i s’encamina a formar executives 
i conselleres. Vaig entrar a la 2a promoció, amb 60 
dones més que ens vam formar per a situacions 
com ara parlar en entrevistes davant la càmera, a la 
ràdio, xarxes socials…, vam tenir un coach i men-
tors de grans empreses. Un 40 % de les participants 
vam promocionar i en acabar el programa vam 
decidir crear l’associació per fer créixer el nombre 
d’executives i conselleres. Volem captar l’atenció 
de directius que creguin que les empreses seran 
millors si tenen més diversitat als seus consells i 
equips directius.

Com compatibilitza la feina amb la seva vida 
personal i familiar?
S’arriba a tot arreu, moltes ho fem i moltes ho 
faran. La clau és escollir un bon company de vida, 
o no, decidir no tenir-ne, però sí decidir com vols 
viure la teva vida, organitzar-te i planificar-te bé. 
Ser directiu va més enllà de la feina: cuidar-te tu –la 
salut és primordial–, atendre la família si has deci-
dit tenir-ne, o els pares, els amics... Això humanitza 
les empreses i repercuteix en els resultats. Sempre 
he donat molta flexibilitat a les nostres directives, 
que han donat el 150 per cent d’elles mateixes 
quan ho hem necessitat.

Home i dona tenen maneres diferents d’assumir 
les tasques de direcció?
Crec que som diferents i m’encanta aquesta di-

ferència. He treballat amb molts homes i m’agrada 
com analitzen, com encaren les crisis, podem 
pensar diferent, però junts arribem a la conclu-
sió adequada. A l’associació estem tirant endavant 
visites a les escoles perquè ens vegin com a mares 
de família que hem arribat a alts càrrecs, dins la 
campanya sorgida a Londres “Inspiring girls”.

Forma part del Consell de Ciutat, concretament, 
de la comissió que prepara el Mundial d’Handbol 
femení que acollirà Granollers el 2021. 
M’agradaria que el Mundial fos per a Granollers el 
mateix que les Olimpíades per a Barcelona. Si ho 
treballem, si engresquem també els clubs dels vol-
tants, pot ser molt important. Al cap i a la fi, en la 
igualtat entre dones i homes l’esport té molt a fer. 

Té una família molt vinculada al BM Granollers.
A part dels meus pares, el Balonmano m’ho ha do-
nat tot, a mi; com a jugadora, hi vaig fer un apre-
nentatge de valors que m’ha ajudat a la vida i a la 
carrera professional; hi vaig conèixer el meu marit, 
aleshores un jove porter que jugava a la selecció; a 
través de l’handbol vaig aconseguir la primera fei-
na… Els meus tres fills també hi han jugat. El mitjà 
[Arnau García] ha seguit els passos del pare, s’ha 
format a Granollers i ara juga a la Lliga francesa. 

També participa activament a la Festa Major... 
Abans estava molt ficada a la colla blava, de fet, vam 
fundar les Dones de Dena, vam dir “càgumdena, 
ja està bé de tants McHagum!” Cada any les vaig a 
veure, me les estimo molt, però ja no desfilo, no 
arribava als assajos… Però sento molt el color blau, 
tots tres fills han estat bastoners! 

 

“M’agradaria 
que el Mundial 

d’Handbol 
femení de 

2021 fos per a 
Granollers el 

mateix que les 
Olimpíades per a 

Barcelona”

Montse Barceló fa servir 
la bicicleta com a mitjà 

habitual de transport. 
N’és una ferma defensora 

i destaca que Granollers 
és una ciutat ideal per a 

aquest vehicle.
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DISSABTE 1
Durant el matí. C/ A.Vinyamata - C/ A. Clavé 
Intervenció artística dels alumnes de l'INS 
Celestí Bellera “ConTRAminació
ARTmosfèrica”
Activitat del Cicle d'Arts en Transició. TRART

10 h Llibreria La Gralla
Festa per celebrar els 20 anys de Harry 
Potter

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Espectacle 360º. Workshop de contact amb 
Sharon Fridman

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) “Nasset, 
nassiró” amb Anna Farrés

12 h Abacus Granollers 
Taller. Com crear figures pixelades amb 
Hamma (+ 4 anys)

18 h L’Adoberia d’en Ginebreda
Concert de música antiga del Renaixement, 
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municiapl de 
Música Josep M. Ruera

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

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80’, amb Jose Resina

DIUMENGE 2
10 h Fàbrica de les Arts. Roca Umbert
Taller. Workshop de contact amb Sha-
ron Fridman. Activitat 360 º vinculada a 
l’espectacle All Ways del Teatre Auditori de 
Granollers

10 h GRA. Equipament juvenil
Master class de Zumba solidaria J&S
Col·l.: Creu Roja i Gra

11 h L’Adoberia d’en Ginebreda
Itinerari de ciutat “Granollers, vila medieval 
i moderna”

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. “Els tres porquets”. De la 
Cia. Estaquirot Teatre. (+ 2 anys)

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb David Magen

Soziedad Alkoholika, per primera 
vegada a Granollers, a la NAU B1
Soziedad Alkoholika, més coneguts com SA, un dels grups mítics de 
l’escena metal, hardcore i thrash del nostre país, arriben per prime-
ra vegada a Granollers per oferir un directe amb tota una descàrrega 
de poder sonor. L’any passat van llançar el seu darrer àlbum Sistema 
Antisocial, una vegada més amb cançons contundents i textos explícits 
que colpegen sense concessions, plens de compromís social i denúncia 
directa. En paraules de la revista Mondo Sonoro “Lo último de Soziedad 
Alkoholika es el mejor álbum de toda su carrera y lo más impactante 
que podrás escuchar este año. Si te gusta el Metal con mayúsculas, 
el sonido corpulento, rudo y compacto, con un acabado perfecto”. 
L’arribada del grup basc a l’escenari de la Sala Nau B1 coincidirà amb  
la celebració dels seus 30 anys de trajectòria musical. Serà el dissabte 
16 de febrer de 2019 a les 23 h. Les entrades, que ja es poden comprar 
anticipadament a www.rocaumbert.cat i www.escenagran.cat , tenen un 
preu de 16 € (19 € a taquilla el mateix dia del concert). 

Presentació temporada Escena Gran
El proper dimarts 11 de desembre, a les 19 hores a la Sala Petita Teatre Au-
ditori el periodista cultural, Toni Puntí, revelarà les novetats de la programa-
ció i els nous projectes que estan treballant en cooperació els equipaments 
culturals de la ciutat de Granollers i Canovelles. 
A partir del 3 de desembre la programació es farà pública a la pàgina web
www.escenagran.cat i la venda d’abonaments serà el 12 de desembre de 10 a 
13 h i de 17 h a 19.30 h.
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18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació de 
l'espectacle All Ways a càrrec de Clàudia 
Brufau

18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries 
Acte de cloenda del 25è aniversari d'AGEVO 
Concert “De camí cap a Nadal” a càrrec de 
la Coral Sant Jordi

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. All Ways

19 h Cinema Edison
Cineclub. Benzinho de Gustavo Pizzi
Col·l.: BM Granollers

19 h Plaça de l’Església
Visita a l’orgue de Sant Esteve en alemany
Org.: Escola Oficial d'Idiomes del V.O.

19.30 h Sala Francesc Tarafa
Lectura dramatitzada de fragments del 
llibre Tirant lo Blanch de Joanot Martorell
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

20 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Conversa amb la 
companyia Sharon Fridman al finalitzar 
l'espectacle All Ways

DIMARTS 4
11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Més info i inscripcions a,
arxiu@ajuntament.granollers.cat,
93 842 67 37
Es repeteix dt. 18 en el mateix horari

17 h Centre de Normalització Lingüística 
Partides de scrabble en Català

18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries
“Geometria i òptica aplicades a l’anàlisi de 
Las Meninas” amb Carles Lladó 
Org.: AGEVO 

DIMECRES 5
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 dc. 12 en el mateix horari
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“El mercat municipal. De 
la Porxada a Sant Carles” 
Fotografies de l’Arxiu Municipal
Fins l’1 de març

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del 
Museu de Granollers”
Exposició permanent
“224. GRN. terror”
Fins al 9 de desembre
“Xilografies. La fusta feta imatge. 
L’auca dels oficis del taller dels 
Abadal. Segles XVII-XXI”
Fins al 5 de gener

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Escarabats”
Fins al 27 de gener
CAN JONCH. CENTRE CULTURA 
PER LA PAU
“Violència masclista en la 
parella: desmuntem mites?” 
Col·l.: Instutut Català de les 
Dones
Fins al 12 de desembre
LA TÈRMICA. ROCA UMBERT
“La vinculació de Roca Umbert 
amb l’esport al llarg del segle 
XX” 

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Entitats” de l’Associació 
Fotogràfica Jaume Oller
Fins al 15 de desembre
“Pompeu Fabra. Una llengua 
completa” Col·l.: Direcció Gral. de 
Política Lingüística 
Del 17 de desembre al 7 de gener

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

LA GRALLA
Exposició dels Premis Dolors 
Porredon
De l’11 de desembre a l’11 de gener

GALERIA SOL. ANTIGA CASA 
MATAS
“ART.Negre sobre blanc” de 
Ramon Bufí
Fins al 29 de desembre

Vine a donar sang al Col·legi l’Estel
Dimarts 4 de desembre, de 16 a 20 h, al c. Girona, 55

Requisits:
· Tenir entre 18 i 70 anys

· Pesar més de 50 kg
· Es pot donar sang encara que es tingui el colesterol alt

· Cal dur el DNI

Una sola donació pot salvar fins a tres vides
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DIJOUS 6
10 h Local A.V. Can Mònic 
Activitats solidaries per a la Marató de TV3
Org.: AV Can Mònic 

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Duo Tucan

DIVENDRES 7
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans!” L’activitat es repeteix a les 
18.30 h i els divendres 14 i 21 en el mateix 
horari. Inscripcions des de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51,
 reserves@museugranollersciencies.org  

DISSABTE 8
20.30 h Multiespai
Audició de Combos
Org.: Aula de Música l'Orquestra

22 h Multiespai
Jam Session
Org.: Aula de Música l'Orquestra

DIUMENGE 9
18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Choffers 

DILLUNS 10
15.30 h Biblioteca Roca Umbert i Biblioteca 
Can Pedrals
Activitat Solidaria. Venda de llibres usats en 
col·laboració amb La Marató de TV3. Del 10 
al 15 de desembre i dijous 13 a la Porxada

19 h Biblioteca Can Pedrals 
Club de lectura i cuina, Reduccions
La cuina japonesa, la gastronomia íntima
El gourmet solitario, de Jiro Taniguchi i Masa-
yuki Kusumi, amb Antoni Ribas Galobardes

DIMARTS 11
17 h Centre de Normalització Lingüística 
Partides de scrabble en Català 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+ 3 anys) Nadal, amb Gisela 
Llimona

18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries 
“Bandes sonores 1974-2000” amb 
Frederic Sesé. Org.: AGEVO

19 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de la Temporada Febrer – Juny 
2019 d’Escena Gran. Venda d’abonaments: 
12 de desembre de 10 a 13 h i de 17 h a 
19.30 h a les Taquilles del Teatre Auditori de 
Granollers i a www.escenagran.cat 

19 h Llibreria La Gralla 
Entrega de premis. “Premi Dolors 
Porredon” i inauguració de l’exposició
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

DIMECRES 12
19 h Biblioteca Can Pedrals 
Club de lectura. Clàssics al dia Periodisme: 
informació o relat? Los vagabundos de la 
cosecha de John Steinbeck, amb Ruth Vilar

19.30 h Restaurant Anònims
Xerrada “Un disseny gràfic més sostenible” 
a càrrec de Núria Vila
Activitat del Cicle d’Arts en Transició. TRART

DIJOUS 13
17 h Museu de Ciències Naturals
Tallers pràctics “Dibuixem la natura: els 
mamífers” Inscripcions des 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 “Oprah 
Winfrey and becoming a cultural icon” amb 
Cambridge School

DIVENDRES 14
17.30 h Centre Cívic Palou
DiverDivendres. DiverCuina “Taller de 
dorayakis en família” Inscripcions a partir 
del 3 de desembre al 93 849 90 45 i al Centre 
Cívic Can Gili

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

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “El racó de la felicitat” a càrrec 
d’Endorphins by Fundació Tallers

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

19 h Multiespai
Audició de guitarra, baix i saxo
Org.: Aula de Música l'Orquestra

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert
Més info i inscripcions a, www.grajove.cat

20 h Teatre Auditori de Granollers
Lliurament de les Medalles de la Ciutat 
2018 

21 h Llevant Teatre
Teatre. “Motor i veus” Activitat del Cicle 
d’Arts en Transició. TRART
Es repeteix dg. 16 a les 19 h

21 h  Multiespai 
Micro obert 
Org.: Aula de Música l'Orquestra

22 h Casino de Granollers
46è Cicle de JazzGranollers. Concert amb 
Marco Mezquida & Manel Fortià 

DISSABTE 15
10 h Escola de Música l’Orquestra
Esmorzars musicals
Org.: Aula de Música l'Orquestra

11 h Biblioteca Can Pedrals 
Taller familiar en anglès. Saturday Family 
Fun (6-10 anys) 
Col·l.: Inorbis

18 h Museu de Granollers 
Visita comentada a l’exposició “Xilografies. 
La fusta feta imatge” de Rubiralta i Garriga, 
a càrrec de Marc Antoni Malagarriga

18.30 Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Improvisació guiada de dansa 
contemporània amb Èlia López

18.30 h Plaça de l’Església
Observació de la Lluna a ull nu i amb 
telescopi. En cas de cel cobert o pluja 
l'activitat quedarà anul·lada

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

22 h Nau B1
Nit de Llops 
Org.: ASGRAM

23 h Casino de Granollers 
Festa de country 

DIUMENGE 16
10 h Hotel Granollers 
Audició de Nadal “Nadal amb country!”
Org.: Aula de Música l'Orquestra

11 h L’Adoberia d’en Ginebreda 
Taller familiar (6-12 anys) Dibuixem la 
ciutat medieval, a càrrec d’Imma Ortega

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb Tovares 

DILLUNS 17
10 h Centre de Normalització Lingüística 
Inici inscripcions. Cursos de Català per a 
Adults (del 17 al 21/12)
Més info al 93 879 41 30, granollers@cpnl.cat

18 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau 
Les tertúlies de l’Arxiu 
"50 anys fent mercat”
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19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Llegir el teatre, Alba de 
Marc Artigau, amb Francesc Viñas

DIMARTS 18
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil. Asteroide B612
(10-11 anys), amb Íngrid Blanch, bibliote-
cària

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

18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries
Espectacle “Univers Bombolles” amb Pep 
Bou, actor de Teatre i Mim 
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat
“Espiritualitat i laïcisme. Els àmbits de 
l’espiritualitat. És possible assumir les dues 
coses i no caure en una contradicció?”, amb 
Mariano Fernández i Fèlix Raba
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Descobrint els clàssics 
(+17 anys) La metamorfosis, de Franz Kafka

DIMECRES 19
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) Nadal amb Gisela 
Llimona

19 h Cinema Edison
Projecció inaugural
Es repeteix a les 22 h

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conferència “Pompeu Fabra: el lingüista 
excepcional i el personatge cívic”, per Jordi 
Manent, filòleg 
Col·l.: Direcció Gral. de Política Lingüística

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès. Literature and charac-
ters Great expectations, de Charles Dickens, 
amb Inorbis

DIJOUS 20
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil. Família Melops 
(6-7 anys), amb Pilar Llorens, bibliotecària

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la, trobada amb Eva 
Baltasar, autora de Permagel, amb Albert 
Rubio, lector editorial

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
La Sociedad literaria y el pastel de piel de 
patata, de Mike Newell
Es repeteix dv. 21 a les 21.30 h, ds. 22 a les 
18 i 20.30 h i dg. 23 a les 20.30 h

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “7 eines de la neurociència per 
al teu enfoca-ment” amb Guillem Diaz, dins 
el cicle “El repte de ser persona, avui”
Org.: Gran Centre Granollers

21 h Casino de Granollers
Sopar de voluntaris
Org.: Oncovallès

DIVENDRES 21
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil. La Vall dels Mumin
(6-7 anys) amb Glòria Gorchs

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

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Sweet Country, de Warwick Thornton
Es repeteix dg. 23 a les 18 h

20.15 h Casa de Cultura Sant Francesc
Convocatòria del IV Premi d’escultura 
Manel Batlle
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

21 h Llevant Teatre
Música. Un Nadal d’estrelles amb 
el Cor Plèiade

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
46è Cicle de JazzGranollers. Concert amb 
Doin’ The Thing

DISSABTE 22
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) “Sons de 
platja”, amb Toni Cuesta i Joana Moreno

12 h Cinema Edison 
Projecció en català. Ernest & Celestine, 
contes d’hivern, de Chheng, J. i Roger
Es repeteix dg. 23 en el mateix horari

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

23 h Casino de Granollers
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE 23
18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Juan Sigués

19 h Llevant Teatre
Música. Un Nadal d’estrelles amb el Cor 
Plèiade

DIMECRES 26
18 h Cinema Edison
Projecció. Campeones, de Javier Fresser

DIJOUS 27
20 h Cinema Edison
Projecció. El amor menos pensado, de Juan 
Vera 
Es repeteix dv. 28 a les 21.30 h, ds. 29 a les 
18 i les 20.30 h i dg. 30 a les 20.30 h

DIVENDRES 28
22 h Casino de Granollers
46è Cicle de JazzGranollers. Concert amb 
JazzGranollers Quintet

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtutulada
La revolución silenciosa, de Lars Kraume
Es repeteix dg. 30 a les 18 h

DIUMENGE 30
18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Charly Músic

ACTIVITATS DE NADAL I REIS

Les activitats programades amb motiu 
de Nadal i Reis, les trobareu en una 

agenda especial dedicada a les festes 
de Nadal que trobareu als equipaments 

municipals, a l’Ajuntament de Grano-
llers i a l’Oficina de Turisme

També teniu tota la informació a,
www.granollers.cat/nadal



bull Granollers
Per Nadal

Gaudir el Nadal a Granollers
Granollers bull per Nadal i no només per l’olla que sobre-
sortirà el dia 15 de desembre de la pl. de les Olles perquè 
tothom pugui tastar el brou de l’AV Granollers Centre. 
La ciutat bull d’ambient i d’activitats preparades perquè 
tots, sobretot els més petits, gaudim aquestes festes. I 
s’engalana amb llums, aparadors guarnits i arbres de 
Nadal, com el que s’ha instal·lat de llums de colors de 12 m 
d’alçada i 4 de diàmetre a la pl. de la Corona. 
Les fires de Nadal ompliran carrers i places (pessebres,  
ornaments, artesania i regals a les places Porxada, Església 
i de les Olles; DFactory i El Petit DFactory a Roca Umbert; 
atraccions a la Barangé). Al vestíbul de l’Ajuntament, s’hi ex-
posa el pessebre institucional, aquest any dedicat al mercat 
de Sant Carles, i la mostra fotogràfica de l’Arxiu Municipal. 
L’agenda de Nadal aplega més de 60 propostes, municipals i 
de les entitats comercials, per a tota la família.
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Parc Infantil de Nadal, tallers 
i jocs per als nens i nenes 
L’Associació Ciutadana pel Parc Infantil de Nadal fa mesos 
que treballa perquè els dies 27, 28 i 29 de desembre el Palau 
d’Esports torni a ser el paradís lúdic de petits, mitjans i grans. 
En Pinguai i l’Espingueta, acompanyats d’un centenar de mo-
nitors i monitores, hi esperen tots els nens i nenes amb sor-
preses, algunes novetats i clàssics, com la tirolina, el pont de 
mico, el tobogan o el laberint gegant. La mainada tindrà nom-
broses activitats per fer aquests dies, bona part organitzades 
per les associacions de comerciants: jocs intergenacionals, tió 
solidari per omplir el rebost d’El Xiprer, tallers de llufes i de 
postals, cantada de nadales... Els tallers de pessebres i Reis 
de la Troca, les sessions del planetari del Museu de Ciències 
Naturals quan compleix 5 anys i els concerts de Nadal de les 
escoles de música, són altres propostes familiars. 

Els Pastorets arriben renovats
Ja fa 15 anys que els Amics dels Pastorets representen el 
conte més nadalenc al Teatre Auditori. L’entitat ha fet ara 
una revisió del text de Folch i Torres per donar més dina-
misme, frescor i atreviment a les aventures d’en Lluquet i 
en Rovelló. Serà els dies 26 (Sant Esteve), 29 i 30 de des-
embre, a les 7 de la tarda, sota la direcció de Daniela De 
Vecci amb Mela Maluenda com a ajudant de direcció. Abans, 
l’entitat presentarà #protapastorets, peces de microteatre a 
l’Adoberia d’en Ginebreda per descobrir els veritabes prota-
gonistes dels Pastorets (1 i 2 de desembre). 
L’oferta musical i escènica de Nadal inclou els tradicionals 
Pastorets dels professionals de l’Hospital de Granollers 
(15 i 16/12); la 34a Trobada de Pueri Cantores (16/12) i la 
interpretació de La batllia de Sant Esteve de Granollers (26 
/12), ambdós, a la parròquia; i l’espectacle Un Nadal ple 
d’estrelles, a Llevant Teatre, amb el Cor Plèiade (23/12). 
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Cantada de nadales de les 
AMPA i arbre dels desitjos
Una desena d’AMPA de les escoles granollerines ompliran 
de nadales carrers i places del centre, i faran una cantada 
conjunta a la pl. de l’Església amb l’acompanyament de la 
Big Band del Pereanton (22 de desembre), en una activitat 
solidària amb la Marató de TV3. D’altra banda, aquest Nadal 
els mapatges o mappings tornaran a tenir presència a les 
façanes de la biblioteca de Can Pedrals amb els 11 desitjos 
que hi estamparà cada escola per iniciativa del Consell dels 
Infants (27 i 28 de desembre); i al Museu de Granollers, amb 
la proposta “Atura’t i gaudeix de la música” (3 i 4 de gener). 

FIRES DE NADAL I ALTRES PESSEBRES, 
ORNAMENTS, ARBRES, ATRACCIONS, 
REGALS, ARTESANIA, ART, DISSENY, 
ROBA, COMPLEMENTS
FIRA DE PESSEBRES I ORNAMENT DE 
NADAL*
Del 24 de novembre al 24 de desembre
Places de la Porxada i l’Església
De 10 a 21 h 

TASTEM EL NADAL. BOTIGUES AL 
CARRER
Dissabte 1 de desembre
Carrer de Sant Roc i Santa Anna
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h

FIRA D’ATRACCIONS DE NADAL
De l’1 de desembre al 6 de gener
Plaça de Barangé
Laborables, de 17 a 20.30 h; dissabte i festius, de 12 a 14 h i de 
17 a 22 h
25 de desembre, 1 i 6 de gener, tarda

FIRA D’ARTESANIA I OBJECTES DE 
REGAL DE NADAL 
Del 12 de desembre al 6 de gener 
Places de la Porxada i de les Olles
De 10 a 21 h 

DFACTORY, LA FÀBRICA DELS REGALS
Divendres 21 de desembre, de 16 a 21 h
Dissabte 22 i diumenge 23, de 10.30 a 21 h
Divendres, de 16 a 21 h
Dissabte i diumenge, de 10.30 a 21 h  
Mercat nadalenc per a totes aquelles persones amb ganes de 
trobar regals de petits creadors i dissenyadors emergents. 
Més de 50 propostes, zona gastronòmica, concerts i 300m2 
dedicats a tallers i activitats. 
Més informació: www.dfactory.cat
Organitza: Sekkei Events Curators 
Amb el suport: Roca Umbert Fàbrica de les Arts 

EL PETIT DFACTORY 
Dijous 3 i divendres 4 de gener de 17 a 21 h
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Mercat nadalenc dedicat als petits creadors de productes in-
fantils i familiars. Més de 40 propostes de moda, jocs creatius, 
llibres i moltes sorpreses més al bell mig del Campament del 
Patge Gregori. 
Més informació: www.dfactory.cat 
Organitza: Sekkei Events Curators
Amb el suport: Roca Umbert Fàbrica de les Arts

*Activitats paral·leles a la fira de Nadal a la Porxada: 
Dies 15, 23, 28 de desembre, i 4 de gener. Circ. Desastrosus Circus. De 18 a 
20 h
Música. Cordes del Sud. 21 de desembre i 3 de gener. De 18 a 20 h
Xocolatada. 27 de desembre i 3 de gener. De 18 a 20 h
Sorteig de vals-regal. Dies 20, 27 de desembre i 3 de gener. A les 20 h 
Organitza: col·lectiu de venedors de la fira de Nadal de la Porxada

“La fàbrica s’encén”, una 
instal·lació de Xevi Bayona 
Antigament, el carbó feia funcionar els telers de la tèxtil de 
Roca Umbert, actualment Fàbrica de les Arts. Ara el carbó 
és el motor que permet engegar els preparatius del Nadal a 
la fàbrica.
 Els dies 21, 22 i 23 de desembre veurem com, a la tarda, la 
fàbrica s’encén per mostrar una instal·lació artisticoarqui-
tectònica, obra de Xevi Bayona, que pren el foc com a base 
i reinterpreta l’atmosfera fumejant del carbó que regnava a 
la fàbrica. Aquests mateixos dies (18.30 h) podrem admirar 
a les parets de Roca Umbert la dansa vertical d’Anna Rubio 
Llambí amb la música en directe de Pep Rius. 
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Els Reis conviden els infants a visitar 
el seu campament a Roca Umbert
Els caps de setmana 15-16 i 22-23 de desembre (dissabte, tarda; diumenge, 
matí) nens i nenes, amb la seves famílies, podran presenciar en directe els 
preparatius dels gregorins i gregorines a la Tèrmica de Roca Umbert perquè 
ningú es quedi sense regals aquest Nadal. 
Quan els Reis d’Orient arriben a Granollers, la mainada ja sap que el seu 
centre d’operacions se situa a Roca Umbert. Allà instal·laran el campament  
amb les carrosses i les tres tendes reials, la Tèmica dels regals i el carbó, 
els patges Gregori, Picarol i Llaminer, amb la pols màgica, pastorets, la xo-
colateria reial, el caldo, tallers, la foguera, jocs... Tot això i més, els dies 3 i 4 
de gener a la tarda. Allà mateix els infants podran confeccionar els picarols 
i sonalls que despertaran Gaspar, Melcior i Baltasar dissabte 5 de gener, 
just abans de l’inici de la cavalcada, i també els fanalets. El seguici de Ses 
Majestats es posarà en marxa per repartir la seva màgia arreu de la ciutat, 
en un recorregut que els portarà carretera amunt fins a la Porxada. Els Reis 
arrribaran a la plaça amb cotxes descapotables, on seran rebuts pels nens i 
nenes del Consell dels Infants. 
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Els grups municipals opinen

Parlem d’habitatge

L’accés a l’habitatge és un dels principals 
problemes de Granollers, per això en el 
debat sobre pressupostos municipals 
vam proposar destinar almenys un 25% 
de l’import d’inversions a habitatge so-
cial de lloguer. Enguany, aquest percen-
tatge equivaldria a 2.250.000 € aproxima-
dament. Per contra el pressupost del PSC 
destina només 150.000 € a habitatge social 
mentre dedica 1.000.000 a can Muntanyo-
la, gairebé 5.000.000 entre Auditori, Mu-
seu i Roca Umbert, 4.419.200 € al Polígon 
de la Font del Ràdium, o 1.150.000 € per 
rampes mecàniques al carrer Carles Riba. 
Amb la voluntat de millorar les condi-
cions d’accés a l’habitatge hem pro-
posat que s’incorporin al Pla Local 
d’Habitatge 2018-2023 (PLH) vint-i-
una al·legacions. Entenem imprescindible 
situar les necessitats de la gent en el centre 
del pla des de la perspectiva de gènere i 
la interseccionalitat. A tall d’exemple hem 
proposat que el PLH incorpori dades des-
agregades com percentatge de dones i ho-
mes que viuen sols, o llars monomarentals 
i monoparentals, i mesures concretes de 
suport a les dones en situació de violència 
masclista com l’accés directe i urgent a 
habitatge social. 
Reclamem que el PLH descrigui i ca-
lendaritzi les accions a dur a terme per 
disposar, en vint anys, d’un mínim del 
15% d’habitatges socials, tal com obliga 
l’objectiu de solidaritat urbana. Hem 
proposat que s’aposti per mesures com 
el dret de tanteig i retracte en execucions 
hipotecàries, l’expropiació per incom-
pliment de la funció social de la propie-
tat, i la cessió obligatòria d’habitatges 
buits de bancs i grans tenidors. 
Suggerim que es defineixin àrees properes 
a equipaments sanitaris on ubicar habi-
tatge col·laboratiu públic de lloguer per a 
persones grans, així com àrees de fàcil ac-
cés al transport públic col·lectiu on ubicar 
habitatge públic de lloguer pel jovent. Re-
clamem que els criteris d’accés a les sub-
vencions municipals al lloguer deixin de 
vincular el dret d’accés a l’edat per passar a 
vincular aquestes subvencions únicament a 
la renda de la unitat de convivència.

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

En el último pleno del estado de la ciudad 
volvimos a reivindicar la PASIVIDAD DEL 
EQUIPO DE GOBIERNO en muchos temas. 
NOS CUESTA MUCHO ENTENDER:
>POR QUÉ ALGUNOS BARRIOS EN 4 AÑOS 
NO HAN VISTO APENAS NINGUNA INVER-
SIÓN. 
Todos los barrios se merecen que se le mimen 
por igual. 
> POR QUÉ NO SE LUCHA TODO LO NECE-
SARIO PARA MANTENER UNA ATENCIÓN 
PEDIÁTRICA EN EL CAP DEL CENTRO DE 
GRANOLLERS. 
> POR QUÉ NO SE INSTALA UN BUCLE 
MAGNÉTICO EN EL TEATRE AUDITORI, para 
facilitar la escucha de personas sordas. 
>POR QUÉ NO SE HA HECHO NADA EN SE-
GURIDAD VIAL, se necesita un plan de seguri-
dad vial urgente. A día de hoy ni siquiera se ha 
puesto iluminación ni se han pintado los pasos 
de peatones donde hubo graves incidentes. 
>POR QUÉ NO SE ARREGLAN LAS PISTAS 
DE ATLETISMO, somos conocidos mundial-
mente por la Mitja Marató y no hay manera 
que se invierta dinero en ellas. 
>POR QUÉ TENEMOS EN MAL ESTADO 
LOS PARQUES INFANTILES, si tenemos una 
empresa que nos hace el mantenimiento y los 
parques infantiles están en mal estado desde 
hace mucho tiempo ¿A caso no se supervisa 
cada año el trabajo que hace la empresa?
>POR QUÉ NO HAY PARQUES INFANTILES 
ADAPTADOS PARA NIÑOS CON DISCA-
PACIDAD, no entendemos que teniendo el 
reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia 
2018-2022 por UNICEF, no tengamos en 
cuenta a una parte de niños con discapacidad 
que también quieren disfrutar de los parques 
de Granollers como los demás niños. No son 
ciudadanos de segunda tienen los mismos 
derechos.
>POR QUÉ CUESTA TANTO TENER CA-
RRILES BICI, inaudito que una ciudad como 
Granollers con 60.000 habitantes sólo tenga 
un carril bici que llegue a la mitad de la calle 
Gerona. 
>POR QUÉ NO ARREGLAMOS LAS BARRE-
RAS ARQUITECTÓNICAS, increíble que este 
mes se estén arreglando sólo las aceras que 
están cerca de los colegios electorales. ¿Por 
qué no dan las mismas órdenes de arreglar las 
aceras que llevan 30 años sin arreglarse en los 
barrios?
#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Sanidad catalana: 
pronóstico reservado

Los médicos de cabecera del ICS harán 
huelga del 26 al 30 de noviembre. 
Desde el inicio de la crisis en el año 
2008 se han ido aplicando recortes en 
los centros sanitarios: que los médicos 
vieran más pacientes en menos tiempo. 
Que diagnosticasen más utilizando me-
nos pruebas. Que curasen más utilizando 
menos medicamentos. Pero la situa-
ción ha llegado al límite. Y los grandes 
profesionales de la sanidad que tenemos 
en nuestra ciudad tienen también un 
límite. Y los ciudadanos, que ven como 
cada vez les aumentan los días y semanas 
que tienen que esperar para ir al médico 
también.
Como los problemas nunca vienen solos, 
para el 2025 se habrán jubilado un tercio 
de los médicos de Cataluña. Alrededor de 
10000 médicos. Esto afectará también a 
Granollers. Los médicos que saldrán de 
las facultades hasta entonces no serán 
suficientes. Con la inestabilidad social y 
política que ha generado ‘el procés’, mé-
dicos de otras comunidades autónomas 
o de otros países ya no quieren venir a 
Cataluña a trabajar. Y no se ve que las ad-
ministraciones estén haciendo gran cosa 
para resolver esta situación y que nuestra 
comunidad vuelva a atraer talento.
Entre que se ha exprimido a los profe-
sionales y que no hay, se empiezan a ver 
las graves consecuencias. En Granollers, 
por ejemplo, en el CAP Vallès Oriental 
ya no habrá pediatras. Y esto sólo es el 
principio de la que se avecina.
Mientras tanto, el Sr. Torra y su Govern 
siguen presumiendo que han venido a 
‘fer procés’, no a resolver esta situación, 
ni el resto de los problemas de los ciuda-
danos. Ya ha demostrado por activa y por 
pasiva cuáles son sus prioridades. Y sigue 
malgastando dinero, entre otras cosas, en 
abrir chiringuitos en el extranjero para 
hablar mal de España e invadir compe-
tencias que no le competen. 
Éste es el estado de salud de la sanidad 
catalana:
Pronóstico reservado…

Blanca Navarro Pacheco
Diputada del Parlamento de Cataluña
Junta Directiva Cs Granollers
¡Síguenos en las redes sociales!

Incomprensible. 
No entendemos el porqué 

Crida-CUPPP Cs
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Parlar de Granollers és necessàriament 
parlar de les ciutadanes i els ciutadans 
que hi vivim. Una ciutat amb els seus 
barris, els seus espais, les seves entitats. 
Una ciutat que fem dia a dia totes i tots, 
que és de tothom.
Estem en temps de transformacions 
socials, tecnològiques i econòmiques 
profundes. Canvis accelerats que ens 
impactaran segur. Temps de noves incer-
teses. El repte, però, és no estancar-se, 
avançar i fer-ho col·lectivament. Volem 
que Granollers segueixi sent una ciutat 
per a les persones, respectuosa amb el 
medi ambient, compromesa amb la 
transició energètica i ecològica per mi-
tigar i adaptar-nos al canvi climàtic.
Amb polítiques públiques avaluables per 
disminuir les desigualtats i avançar-nos 
a les noves escletxes socials. És el treball 
permanent contra les desigualtats, fem 
una ciutat que no oblidi ningú.
Seguir treballant per potenciar l’activitat 
creativa. Una aposta decidida per a la 
innovació. Evolucionar des del coneixe-
ment acumulat. Hem de seguir tenint 
un ambient tolerant i estimulant per 
atreure persones, empreses i institu-
cions.
Dinamisme per reforçar el teixit pro-
ductiu i de serveis, també de noves 
formes d’economia social i cooperativa, 
com a garantia de manteniment i crei-
xement dels llocs de treball a Granollers.
Una ciutat educadora que ens fa més 
responsables, millors com a persones i 
com a societat.
Civisme i convivència, com a eina per 
fer una ciutat des de la diversitat de per-
sones i pensaments. Una ciutat endreça-
da, atractiva, activa i tranquil·la.
Una administració oberta i participativa, 
transparent com a eina a favor del des-
envolupament social per millorar la ca-
pacitat de treballar projectes col·lectius.
Reptes que ens interpel·len i que estem 
segurs els afrontarem amb rigor, decisió 
i valentia. Des d’una mirada progressis-
ta, moderna, oberta i ambiciosa. 

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El passat 28 d’octubre vam presentar els 
eixos estratègics del projecte que tenim 
per a Granollers de cara a les properes 
eleccions municipals del maig de 2019. 
Després d’observar que tenim un govern 
municipal socialista que gestiona més 
que no pas lidera (i compte, que alguns 
elements de la gestió, com la recollida 
d’escombraries, són clarament deficients), 
ens proposem dotar Granollers d’ambició 
i excel·lència per fer-la una ciutat capital.
- Una capital d’oportunitats per a les per-
sones. Que atengui els més de 3.500 atu-
rats de la ciutat, la meitat dels quals ja no 
cobren cap prestació i un terç tenen més 
de 54 anys, per tal que no quedin exclo-
sos. Amb una aposta encara més decidida 
per l’habitatge, però que alhora estimuli 
el teixit econòmic, fonamentalment el 
comerç i la indústria, per generar ocupa-
ció de qualitat i evitar que més persones 
caiguin en una situació complicada. 
Que aposti per la formació professio-
nal i per la integració de persones amb 
malalties mentals com a projectes clau en 
educació i sanitat.
- Una capital verda i sostenible. Que lluiti 
contra el canvi climàtic, pacificant els car-
rers, optimitzant els recorreguts en cotxe 
i incentivant l’ús del transport sostenible. 
Avançant cap a un nou sistema de recolli-
da de residus, amb un millor servei que 
responsabilitzi el ciutadà i incrementi la 
recollida selectiva, per deixar enrere la 
problemàtica d’ara. I amb uns parcs i es-
pais públics més cuidats que siguin centres 
de vida de la ciutat.
- Una capital de País. Que lideri una 
estratègia conjunta entre els dos Vallesos, 
territoris germans que representen més 
del 16% del PIB de Catalunya, i aconseguir 
un disseny més just de les infraestructures 
i que ens dibuixi més oportunitats com a 
ciutat, i una ciutat que acompanyi el País 
en la reivindicació de llibertat nacional i 
dels drets civils i polítics.
Us convidem a Mirar Granollers. No a 
veure’l, sinó a mirar-lo. Cadascú des de 
la seva òptica. Us demanarem què veieu i 
provarem de sumar aquestes mirades per 
fer un Granollers millor.

Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

Granollers ha de ser una síntesi entre la seva 
condició de ciutat global i la seva vocació de 
ciutat social. Ens cal una ciutat capdavantera, 
justa i innovadora. El nostre model social ha 
de ser la nostra autèntica marca Granollers. 
Una ciutat singular, un Granollers gra-
nollerí. Una ciutat de la qual sentir-nos 
encara més orgullosos. Fent de la Porxada 
el centre neuràlgic, però compartint-ne el 
protagonisme amb les places i els carrers dels 
barris. Una ciutat cohesionada socialment, 
econòmicament i urbanísticament, on totes 
les zones i barris tinguin un paper important 
a jugar.
Granollers necessita un canvi. Un canvi de 
maneres i idees. Sortir de l’estancament al 
qual actualment ens trobem, on el govern del 
PSC es limita a repetir les mateixes fórmules 
de sempre, on les iniciatives innovadores 
només xoquen amb entrebancs. Noves idees 
per a una ciutat viva i dinàmica, amb espais 
públics vibrants i on l’ajuntament i les enti-
tats treballin de costat per millorar la ciutat.
El nostre país va començar l’1 d’Octubre 
passat una nova etapa, la construcció de la 
República catalana. Per bastir el nou país el 
paper dels municipis és imprescindible. I 
per això ens cal un equip de govern que esti-
gui a l’altura del moment que vivim, que es 
posicioni, sense embuts, contra les injustícies 
d’un Estat Espanyol que farà que aquest Na-
dal que s’acosta torni a ser trist i atípic per a 
unes famílies que veuran com els seus pares, 
fills, germans i amics, persones treballadores, 
honestes, que no han comès cap delicte, tor-
naran a passar un Nadal més empresonats 
pel simple fet de defensar la democràcia i 
de donar veu a la voluntat del poble.
Per tot això, i per moltes coses més, Gra-
nollers necessita un canvi, un canvi que 
passi per una ciutat més cohesionada, més 
imaginativa i més dinàmica. Una ciutat 
transformadora en el si d’un nou projecte de 
país. Creiem profundament en aquest esperit, 
i explicarem el nostre projecte dilluns, 17 de 
desembre, a les 19.30 h a la Sala Tarafa. Us hi 
esperem!

#LlibertatPresesPolítiques
#LlibertatPresosPolítics

#PensemGranollers

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

Parlem de Granollers Mira Granollers
Granollers: cohesió, 
dinamisme i República

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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