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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

D E  G E N E R

PROPER BUTLLETÍ

L’
E

N
TR

E
V

IS
TA

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 

Educar en la memòria, educar per la pau de Roc Blackblock a Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Fotografia: Xavi Solanas

Èrik 
València López

> Jove músic i politòleg, professor 
de piano i de violí, i gestor 
cultural

> Ha participat en els actes 
que aquest gener tanquen 
la commemoració del 80 
aniversari del bombardeig de 
Granollers

> Està convençut que l’educació 
és clau per transmetre valors 
d’entesa i respecte entre les 
persones
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Comencem l’any fent 
referència al mig se-
gle de vida que acaba 
de complir l’Institut 
Antoni Cumella, que 
es va inaugurar la 
tardor de 1968 amb 
el nom d’Instituto Nacional de 
Enseñanza Media. No va ser fins al 1984 que 
va adoptar el nom definitiu d’Antoni Cumella, 
en honor del ceramista granollerí de renom 
internacional.
A més de l’institut, el primer de Granollers i de 
la comarca, aquell mateix any es va inaugurar 
el primer ambulatori i el Mercat de Sant Carles. 
La celebració d’aquesta efemèride seguirà amb 
diferents actes al llarg de 2019.

ANY 1970, INSTITUT ROSER 
PUJADES, ACTUAL INSTITUT 

ANTONI CUMELLA. FOTOGRAFIA 
JOAN MAS GARCÍA / AMGR
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ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 4 de gener
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

FIRA D’ARTESANS
Divendres 4, 11 i 25 de gener
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de gener 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de gener 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters,  
artesans i col·leccionistes)
Dissabte 5, 12 i 19 de gener
Dissabte 26 de gener, Fira tot a 1€
De 9 a 14 h. Parc Firal 

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

FIRA DEL DISC
Divendres 11 i dissabte 12 de gener
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

COL·LECTIU ARTESÀ DE 
PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 12 i 19 de gener 
Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte12 i 26 de gener
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 13 de gener
Matí. C. de Rafael de Casanova, 
pg. del parc de Ponent

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 19 de gener
Matí. Carrer d’Esteve Terrades

Nou any i nous cursos
El 2019 arriba a la Xarxa de Centres Cívics carregat de propos-
tes d’activitats a l’entorn de la salut i el benestar, l’expressió i la 
creativitat, la terra i els fogons, recursos i activitats per a infants, 
joves, comunitàries, exposicions... Destaquen com a novetats els 
cursos i tallers “I això dels feminismes, de què va?”, amb Alba 
Castellsagué; percussió corporal, amb Pablo Contreras; rebos-
teria nòrdica, amb Natalia Juanola; “Equilibra el pes sense die-
ta” i “Batch cooking” (receptes saludables i ràpides), amb Loreto 
Leguina; “Probiòtics, afegeix-los a la cuina”, amb Montse Palou; i 
“Mindful Eating, l’alimentació conscient”, amb Daniel Maldonado. 
Les inscripcions, entre el 14 de gener i l’1 de febrer, personalment 
als equipaments de la xarxa o a: www.granollers.cat/centresci-
vics_inscripcions
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REPORTATGE

Granollers comença a dibuixar el proper 
Pla estratègic amb l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible com a referent

Aquest mes de novembre s’ha tancat 
el 2n Pla estratègic de Granollers que 
ha tingut una vigència de deu anys. En 
la mateixa conferència de tancament 
ja es van apuntar els reptes de futur 
que haurà d’afrontar Granollers en 
la propera dècada. L’Agenda 2030, 
aprovada internacionalment, definirà 
el marc de les actuacions també 
a nivell local. Inclou Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
com garantir una educació de qualitat 
o reduir les desigualtats, entre 
d’altres.

El passat 17 de novembre es va fer la conferèn-
cia de tancament del segon Pla estratègic de 
Granollers per fer balanç de les actuacions por-
tades a terme els últims deu anys. Aquestes ac-
cions responien a quatre objectius: convertir la 
ciutat en un espai de qualitat; fer de la innovació 
i del capital humà la base del desenvolupament; 
fer créixer el capital social de la ciutat des de 
la diversitat; i desplegar el potencial creatiu de 
les persones. A banda de cloure l’anterior Pla, 
la trobada va servir per identificar alguns dels 
reptes de la ciutat i debatre com afrontar-los. El 
centenar de persones que hi van assistir es van 
distribuir en tres taules, coincidint amb tres dels 
reptes més importants que cal abordar: ciutats 
on no quedi ningú enrere; corresponsabilitat en 
la gestió dels béns comuns; i nous models de 
desenvolupament urbà. 

Ciutats on no quedi ningú enrere

Els objectius de l’Agenda 2030 van ser definits 
per múltiples actors incloent els governs locals. 
El compromís de les ciutats és fonamental 
per complir-los ja que aquestes s’han conver-
tit en escenaris on es reflecteixen situacions 
d’exclusió i desigualtats.
Durant la jornada del dia 17 de novembre, es va 
debatre, per exemple, a l’entorn de l’envelliment 
progressiu de la població que fa que hi hagi 
una necessitat creixent de serveis de cures de 
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El repte 
és passar 

d’una ciutat 
educadora a una 

coeducadora i 
corresponsable 

per eliminar 
qualsevol forma 
de discriminació

les persones. En aquest àmbit s’identifiquen 
desigualtats de gènere importants. Les dones 
acostumen a responsabilitzar-se dels familiars 
dependents i també representen la majoria de 
les professionals que es dediquen al sector de 
les cures. Davant d’aquest fet, cal sensibilitzar 
la ciutadania per tal que les persones, siguin 
homes o dones, familiars o veïns, comparteixin 
responsabilitats. Assumint aquestes responsa-
bilitats, i actuant conjuntament administració, 
ciutadania i entitats, evitarem situacions de 
soledat al final de la vida. També és important 
professionalitzar aquestes feines, per tal que les 
cures siguin valorades.
 
Donar valor a la diversitat

A Granollers el 20% de la població és nascuda 
fora de l’Estat. Cal educar la ciutadania, grans i 
petits, per tal que es doni valor a la diversitat i a 
la riquesa del fenomen migratori. Cal compartir 
espais per conèixer la realitat de les persones 
que vivim a la mateixa ciutat, per eliminar els 
discursos de rebuig.
Per afrontar el repte de la igualtat de gènere 
caldrà analitzar totes les formes de pobresa 
(accés habitatge, entrada món laboral, salaris, 
etc.) des d’una perspectiva de gènere. 
Per altra banda, hi ha la necessitat d’educar la 
ciutadania per garantir la seguretat de totes les 
dones.

Les idees que es van recollir 
en les tres taules de debat 
que van cloure el segon Pla 
estratègic, serviran de punt de 
partida del tercer Pla, que ha 
de tenir vigència entre 2020 
i 2030
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ser sostenible a nivell social, econòmic i am-
biental. 
És important que a Granollers s’impulsi la 
creació de cooperatives i altres noves formes 
de negoci. La cultura i les indústries culturals i 
creatives són dinamitzadors socials, però també 
poden actuar com a agents de desenvolupament 
econòmic, com és el cas de Roca Umbert.
L’administració pública també comparteix 
aquesta responsabilitat. Com a consumidora de 
productes, també pot canviar la seva manera 
de fer-ho i influir en les formes de producció 
perquè siguin més sostenibles.
La jornada de tancament del segon Pla estratè-
gic va permetre que la ciutadania pogués iniciar 
un debat que, en els propers mesos, concretarà 
l’estratègia per afrontar els reptes identificats. 
D’aquesta manera Granollers contribuirà, des 
de l’àmbit local, al compliment dels ODS.

Corresponsabilitat en la gestió dels  
béns comuns

Els nous models de participació, s’han 
d’entendre com una tasca de gestió i creació 
compartida. Les administracions han d’afavorir 
la participació ciutadana identificant els 
col·lectius que, per una raó o altre, queden en 
segon terme o no s’hi senten identificats. Cal 
trobar i donar els recursos a la població, des de 
la infància, per incentivar la participació.
L’Ajuntament també haurà de facilitar els mit-
jans i recursos a les 270 entitats actives de 
la ciutat, per tal que puguin aportar els seus 
coneixements i facilitar la comunicació entre 
ciutadania i administració.
La participació és l’eina que enforteix el senti-
ment de pertinença de la ciutadania, de solida-
ritat i de responsabilitat. Hi ha moltes formes 
noves de participació que aprofiten la tecnologia 
o els espais informals de trobada i debat, els 
quals no s’haurien d’institucionalitzar, però si 
tenir-los en compte.

Nous models de desenvolupament urbà

Els nous models de desenvolupament urbà no 
exclouen els més tradicionals, però és impor-
tant sensibilitzar la ciutadania i analitzar les 
diferents estratègies per tenir un teixit productiu 
i comercial més divers. 
L’economia circular és una forma de producció 
que valora els recursos limitats de què dispo-
sem, i pensa fórmules per reduir els efectes del 
canvi climàtic. També posa en dubte que el crei-
xement permanent de l’economia pugui garantir 
el benestar de la ciutadania, si no s’acompanya 
d’un aprofitament dels recursos.
Per altra banda, l’economia social i solidària vol 

Les iniciatives que es facin a Granollers haurien de 
tenir un impacte positiu en la paritat i la diversitat

Imatges de les tres taules de 
debat que es van orga-
nitzar formades per un/a 
dinamitzador/a, persones ex-
pertes i ciutadans i ciutadanes
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S’urbanitzen els espais interiors i es completa 
el Centre d’Arts en Moviment a Roca Umbert

Roca Umbert té actualment dues obres en 
marxa: la urbanització d’alguns dels carrers 
i places de l’interior i les de la planta primera 
de la nau que ha de completar el Centre d’Arts 
en Moviment.
La urbanització dels carrers i places millorarà 
l’accessibilitat i facilitarà l’ús de tots els equi-
paments, alhora que es renovarà també una 
part del clavegueram. S’hi posarà com a pa-
viment llambordins de formigó de dos colors i 
també es farà un nou edifici destinat a lavabos 
i un punt de informació, a tocar de la nau de 
Dents de Serra. A més es col·locaran tendals 
per fer ombra en tres espais de l’àmbit.
També s’instal·laran les canonades per a una 
futura xarxa de calor alimentada amb biomas-
sa que escalfarà diferents equipaments: la 
Impremta municipal i la Troca, a Roca Umbert 
mateix; l’escola Ferrer i Guàrdia, l’institut 
Carles Vallbona, les pistes d’atletisme i els 
pavellons del Parquet i el Tub. Amb el mateix 
criteri, també es posarà una canonada d’aigua 
no potable que ha de connectar els dipòsits 
d’aigua soterrats de Roca Umbert amb els 
Jardins de Lluís Companys, situats al davant.

Jardins verticals, bancs i taules

L’espai es complementarà amb la col·locació 
de bancs i taules en les zones i patis més am-
plis, per tal de crear un espai que, juntament 
amb la plantació d’arbrat, esdevingui un punt 
de reunió per a les persones usuàries. S’hi 
plantaran deu arbres que es complementaran 
amb quatre jardins verticals (envoltant l’edifici 

on hi ha Arsènic, a la façana del Centre Audio-
visual, i en l’edifici situat davant dels locals de 
les colles de Blancs i Blaus).
En el vestíbul del carrer de Prat de la Riba es 
preveu col·locar una pantalla de gran format 
i també es canviarà la porta d’entrada pel 
carrer de Lluís Companys.
Aquesta intervenció s’ha adjudicat per 
505.425,11 euros, IVA inclòs i es preveu que 
les obres finalitzin el mes d’abril.

Espais flexibles per a assaig i creació

D’altra banda també s’estan fent els treballs 
per completar el Centre d’Arts en Moviment 
(CAM). La intervenció consisteix en la crea-
ció d’una gran sala multifuncional, amb una 
subestructura per permetrà la instal·lació 
d’escenografies i audiovisuals, i un sistema 
de cortina per subdividir la sala en dos espais 
més petits. Hi haurà també una segona sala 
més petita per practicar arts aèries i una molt 
petita, individual, per a escalfament corporal, 
de veu, concentració, etc. També hi haurà 
sales de descans i un office. Amb aquesta in-
tervenció es pretén oferir espais per a assaig 
i creació que puguin ser flexibles i acollir for-
mats molt diferents, així com estructures que 
facilitin les pràctiques de circ de petit format 
de caràcter aeri amb teles, cordes, arc, ane-
lles, etc. D’aquesta manera es pretén fomen-
tar la professionalització de les companyies i 
la creació d’equips estables, donar continuïtat 
a l’aprenentatge dels estudiants i als projectes 
artístics professionals, entre d’altres.

En la planta 
primera del 

Centre d’Arts 
en Moviment 

s’hi podran fer 
espectacles de 

formats molt 
diferents
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Plànol on es dibuixen les 
propostes que ara s’estan 
executant a l’interior de Roca 
Umbert. A banda de la urba-
nització d’alguns dels carrers 
i places també s’hi col·locaran 
tendals i vegetació 

Espai d’Arts La Troca Bar Biblioteca

Nau Dents de Serra

Arsènic

Bucs
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L’entrada oest de Granollers reduirà la 
calçada per als vehicles i incorporarà 
un carril per a bicis i vianants

La Diputació de Barcelona ha redactat el projecte de millora de la mo-
bilitat a l’entrada de Granollers per la BV-1432, entre la C-17 i l’estació 
del nord. El projecte, que va ser presentat pel diputat d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, juntament amb l’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral, s’executarà en dues fases i el finançaran la Dipu-
tació de Barcelona, titular de la carretera, i l’Ajuntament de Granollers.
Aquest projecte preveu diverses actuacions que contribueixin a millorar 
la mobilitat a peu i en bicicleta, pacificar el trànsit de vehicles i atorgar 
qualitat paisatgística a aquesta entrada a Granollers.

Una nova rotonda per accedir a Terra Alta

Actualment aquest tram de la carretera BV-1432 té una amplada mit-
jana de 16 metres, amb vorals d’entre un i 2,80 metres, amb un carril 
de circulació per sentit i trams de tercer carril d’accés al barri de Can 
Gili i a la carretera de Canovelles. El nivell de trànsit és elevat i s’hi ha 
detectat excés de velocitat i alguns accidents. A més, hi ha una parada 
d’autobús que no disposa de condicions d’accessibilitat suficients ni es 
pot creuar amb seguretat la calçada.
Les principals actuacions incloses en el projecte comprenen la urbanit-
zació de la carretera per reduir la calçada a 6,60 metres amb un carril 
per sentit, a excepció de la cruïlla amb la carretera de Canovelles on es 
mantindrà el tercer carril de gir, així com la construcció d’una rotonda 
d’accés a Terra Alta que eliminarà el gir a l’esquerra i forçarà a reduir 
la velocitat. Associat a la rotonda es farà un pas de vianants per con-
nectar les parades d’autobús.
El projecte també inclou la urbanització d’un itinerari per a vianants i 
bicicletes de tres metres d’amplada en tot el tram, que connectarà amb 
la rampa d’accés a l’estació de Granollers-Canovelles, així com enllu-
menat, enjardinament de parterres i tractament paisatgístic de l’entorn 
de l’actuació. Es preveu que les actuacions comencin a final de 2019.

www.granollers.cat/obres
Tota la informació detallada de les obres en curs i les previstes

A principis de 2019 s’instal·laran plaques 
solars fotovoltaiques a l’Escola Municipal 
de Treball per produir electricitat per al 
consum dels seus dos edificis. Es tracta 
d’una de les propostes més votades per la 
ciutadania en els pressupostos participa-
tius. Es preveu que la instal·lació estigui 
acabada abans de la fi d’aquest curs. 
S’estima que aquests panells produiran 
89.881 kWh/any, el que suposa entre un 
60-70% d’autoconsum respecte l’energia 
elèctrica generada i un 30 % si es té en 
compte el consum d’electricitat al llarg 
d’un any. 
Aquest 2018 l’Ajuntament ha anat 
col·locant plaques solars fotovoltaiques 
per generar energia elèctrica en diversos 
equipaments. En el Centre Vallès s’han 
instal·lat 90 mòduls fotovoltaics amb una 
inversió de 45.286,61 €, IVA inclòs. Amb el 
funcionament d’aquesta instal·lació s’evita 
enviar a l’atmosfera 16,72 Tn CO2eq/any 
de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH). 
També s’han instal·lat panells a Can 
Cabanyes, a les oficines d’Espais Verds al 
parc firal i a Can Muntanyola. Centre de 
Serveis a les Empreses. Totes aquestes 
actuacions han estat cofinançades pel 
projecte europeu Inter-regMED COMPO-
SE, del qual l’Ajuntament de Granollers 
és un dels socis. També durant el 2019 
es portaran a terme les obres per cons-
truir una xarxa de calor per biomassa per 
subministrar energia tèrmica a 5 equipa-
ments: Cinema Edison (abans Centre Cul-
tural), Escola Salvador Espriu, EMT, EM 
Salvador Llobet i Institut Antoni Cumella. 
El projecte està finançat per la Diputació 
de Barcelona amb 199.498,57 euros i per 
l’Ajuntament que hi destina 444.000 euros.

Accions en equipaments 
a favor de les energies 
renovables 

7



PROGRAMA

PONTS A LA FEINA
ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats 
de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Subvenció pendent d’atorgament

QUÈ OFEREIX?
• Auxiliar de comerç. 140 h (100+40)
• Neteja hospitalària i sanitària. 115 h (75+40) 
• Neteja industrial i viària. 115 h (75+40)
• Conductora d’autobús. 192 h (152+40). 
 Curs adreçat exclusivament a dones
• Conductor/ora de camió. 192 h (152+40) 
• Informàtica I i II. 40 h
 Possibilitat de pràctiques no laborals a empresa

A QUI VA DIRIGIT?
• A totes les persones 
residents al barri del 
Congost de Granollers  
aturades o que volen 
millorar la feina.

Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Granollers
Masia de les Tres Torres. C. de les Tres Torres, 18-20
Tel. 93 861 13 90 · Fax 93 879 22 92
feinagm@ajuntament.granollers.cat
www.granollers.cat/ocupacioempresa/pontsalafeina

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

• Fotocòpia DNI/NIE
• Fotocòpia informe vida laboral
• Fotocòpia full demanda  

d’ocupació o de millora 
d’ocupació

Documentació a aportar:
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Granollers tindrà un centre de radioteràpia 
que aproparà el tractament als pacients de 
càncer de Vallès Oriental, Osona i eix de la C17

Granollers tindrà properament un centre de 
radioteràpia que donarà servei a les comar-
ques del Vallès Oriental, Osona i municipis de 
l’eix de la C17. Fins ara els pacients de càn-
cer d’aquestes comarques es veien obligats a 
anar a Barcelona per rebre aquest tractament. 
S’estima que el nou centre entrarà en funciona-
ment previsiblement durant l’any 2021.
La construcció d’aquest equipament és un dels 
projectes que impulsa l’Associació Xarxa C17, 
que presideix l’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, que, entre d’altres, s’havia proposat 
millorar els serveis sanitaris i apropar-los als 
ciutadans de l’àmbit de la carretera C17.

Aliança entre institucions

En la construcció i posada en marxa del nou 
equipament hi intervindran la Fundació Priva-
da Hospital Asil de Granollers, l’Ajuntament de 
Granollers i el Consorci Hospital Clínic de Bar-
celona (HCB), tot i que totes les parts treballa-
ran de forma conjunta per implicar altres actors 
que facin viable econòmicament el projecte.
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 
cedirà els espais per a la construcció del centre 
i posarà a disposició de l’Hospital Clínic de 
Barcelona els recursos humans i coneixement 
tècnic, entre d’altres. 
L’Ajuntament de Granollers aportarà aquest 
any 2019 una subvenció de 700.000 euros 
a l’Hospital de Granollers per a la redacció 
del projecte de l’obra, que l’Hospital Clínic 
s’encarregarà de licitar i adjudicar. L’Ajuntament 
també finançarà el vial perimetral que ha de ga-
rantir els accessos i la mobilitat al nou centre. 

El Consorci Hospital Clínic de Barcelona desti-
narà els equipaments oncològics d’última tec-
nologia a Granollers; i també recursos humans i 
coneixement tècnic, entre d’altres.

Un edifici a tocar de l’Hospital 

El nou equipament es construirà a l’espai que 
ocupava l’antiga masia de Can Bufí, a la canto-
nada dels carrers Bartomeu Brufalt, carrer de 
Manel Cornella i carrer José Zorrilla, a tocar de 
l’Hospital de Granollers, i tindrà uns 2180 m2. 
Pel que fa a la radioteràpia, el nou equipament 
podrà fer entre 400-450 tractaments per accele-
rador i any en torns de 8 h. La unitat de radio-
teràpia estarà capacitada per oferir tractaments 
en oncologia radioteràpica, en totes les seves 
especialitats, fins i tot en modulació d’intensitat. 
A mig termini es preveu que la instal·lació aculli 
un segon accelerador.

Dotzè servei de radioteràpia a Catalunya

El de Granollers serà el dotzè servei de ra-
dioteràpia a Catalunya. Actualment n’hi ha 5 
a Barcelona, 1 a l’Hospitalet de Llobregat, 1 a 
Badalona, 1 a Sant Cugat del Vallès, 1 a Lleida, 
1 a Girona i 1 a Reus, que porten a terme uns 
12.000 tractaments. A Catalunya, les previsions 
indiquen que entre el 2010 i el 2020 els casos de 
càncer diagnosticats augmentaran un 22,5% en 
els homes (de 21.500 casos el 2010 a 26.450 el 
2020) i un 24,5% en les dones (de 14.700 casos el 
2010 a 18.350 el 2020), en part per l’envelliment 
de la població i per l’impacte del tabaquisme en 
les dones. Un de cada dos homes i una de cada 
tres dones tenen probabilitats de desenvolupar 
un càncer al llarg de la seva vida.

A Granollers 
s’hi instal·larà 
un dels equips 

de radioteràpia 
de l’Hospital 

Clínic que prové 
de la Fundació 

Amancio Ortega

L‘acord per construir el centre 
de radioteràpia a Granollers 
va ser presentat pel director 
general de l’Hospital Asil de 
Granollers, Rafael Lledó; el 
director general del Consorci 
de l’Hospital Clínic, Josep 
M. Campistol i l’alcalde de 
Granollers i president de la 
Xarxa C17, Josep Mayoral, 
entre d’altres.
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11
9.30 a 12 h. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

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

16
9.30 a 12.30 h. Empresa i emprene-
doria
Prestacions i cobertures de la 
Seguretat Social per autònoms 
Granollers Mercat

17
16 a 20 h. Formació de 16 hores. 
Empresa
Curs de Selecció per competèn-
cies
Dirigit a responsables de selecció/
RRHH d’empreses del Vallès Oriental
Granollers Mercat

18
9.30 a 12 h. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada de 15 
hores
Lideratge per a comandaments 
intermedis, del talent al líder
Reflexionar sobre la competència de 
lideratge a desenvolupar, facilitant 
eines per tal puguin elaborar un pla 
personal de lideratge
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

22
9.30 a 12 h. Emprenedoria.
Kit de comunicació per a empre-
nedors
Estratègia i eines pera comunicar el 
teu projecte
Granollers Mercat

23
9.30 a 12.30 h. Empresa i emprene-
doria
Els contractes mercantils més 
habituals 
Granollers Mercat

25
9.30 a 12 h. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

28
9 a 14 h. Formació bonificada de 20 
hores
Supply Chain Management en 
transport marítim de contenidors i 
multimodal
Relacionar transport i els Incoterms 
de forma transversal, amb les formes 
de pagament, amb operacions trian-
gulars, amb els règims duaners, entre 
altres
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

29
9.30 a 13.30 h. Emprenedoria
De la idea... a la idea d’èxit
Tens una idea i no saps com portar-la 
a terme o t’has adonat que vols o has 
d’emprendre i no tens encara la idea 
inicial i no saps per on començar
Granollers Mercat

30
9.30 a 12.30 h. Empresa i emprene-
doria
Com evitar impagats i com gestio-
nar-los 
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada de 15 
hores
PowerBi: gestiona les dades
Aprèn a utilitzar les eines Power Bi 
per l’anàlisi de dades des de qualsevol 
dispositiu amb connexió a Internet 
utilitzant únicament un navegador web
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

31
9.30 a 12 h. Emprenedoria.
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

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

Gener 2019

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
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Aquest és el grup que forma L’Arrel, el Fòrum 
de les Adolescències que integren una qua-
rantena de nois i noies de 12 a 16 dels centres 
educatius, entitats de lleure, centres oberts i 
Centre d’Educació Especial Montserrat Monte-

L’Arrel, Fòrum de les Adolescències, 
crea quatre comissions de treball

ro. Es tracta d’un projecte municipal que dona 
continuïtat al Consell dels Infants per donar veu 
i visibilitat als 3.138 adolescents que té la ciutat. 
L’Arrel és un espai d’aprenentatge de participa-
ció i representació dels companys dels centres 
educatius i entitats d’on provenen.Després 
d’una primera trobada de dos dies a l’alberg 
de Cabrera de Mar per crear les comissions de 
treball, escollir el nom i fer cohesió de grup, 
el fòrum es tornarà a reunir el mes vinent per 
posar en comú la feina feta i prendre decisions 
sobre accions a emprendre. 
Les novetats de les comissions (igualtat i salut; 
cultura i temps de lleure; mobilitat, barris i 
espai públic educatiu) poden seguir-se a través 
dels missatges a Instagram i Twitter que difon 
la comissió transversal de comunicació (@arrel-
GRN). El Fòrum de les Adolescències s’impulsa 
des del Gra i el Servei d’Educació dins del 
programa Educació a temps complet, que posa 
l’accent en el pes educatiu del temps lliure. 

Més de 9.000 persones han participat a les 
activitats del 80è aniversari del bombardeig

Granollers continua amb les activitats del 
programa «Granollers, vila oberta a la pau» per 
commemorar el 80è aniversari del bombardeig 
del 31 de maig de 1938. Es calcula que més de 
9.000 persones han participat en les diverses 
iniciatives proposades durant els darrers mesos 
com les portes obertes als refugis, les expo-
sicions del Museu de Granollers, els itineraris 
de ciutat, el Dia Sàpiens o les activitats per a 
alumnes de primària i secundària.
Les propostes, però, encara s’allargaran fins 
a finals d’aquest mes de gener ja que es vol 
commemorar també el 80è aniversari dels 
bombardejos de Granollers dels dies 24, 25 i 26 
de gener de 1939 i també el Dia Internacional en 
Memòria de les Víctimes de l’Holocaust que se 
celebra el 27 de gener. 
Així, el 25 de gener es faran dues activitats. A 
les 18.30 h, davant de la Sala Francesc Tarafa, 
l’artista Marga Madrigal farà la instal·lació artís-
tica efímera «Il·luminant la memòria». Aquesta 
mateixa tarda, a les 19 h a la Sala Francesc 
Tarfa, hi haurà l’espectacle de música, poesia, 

cançons i paraula «Maleïdes guerres (i aquell 
qui les va fer)» amb el músic Carles Bertran, 
la cantant Namina i l’actriu Lali Barenys. 
A més, coincidint amb que fa un any es van 
instal·lar les Stolpersteine, les llambordes en 
record dels granollerins deportats als camps 
de concentració nazi, es farà una activitat 
relacionada i es culminarà també el projecte 
de senyalitzar amb rajoles els indrets on van 
caure les bombes instal·lant-ne als espais 
bombardejats l’any 1939.

L’Arrel. Fòrum de les Adoles-
cències de Granollers es va 
constituir al mes d’octubre

Imatge de «224. GRN. Terror», instal·lació de FRAU. 
Recerques Visuals al Museu de Granollers.
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Convocat el nou premi 
Mercat de Tecnologia
Ja estan publicades les bases del nou premi 
Mercat de Tecnologia, adreçat a estudiants 
de centres de batxillerat i cicles formatius 
que hagin elaborat o estiguin elaborant un 
projecte de recerca o un projecte de síntesi en 
l’àmbit tecnològic, i cada proposta guanyadora 
rebrà 150 €. 
L’objectiu d’aquest nou guardó és incentivar 
i promoure les vocacions tecnològiques per 
tal de millorar l’ocupabilitat dels joves de la 
ciutat. 
Els projectes seran valorats per un jurat i es 
presentaran durant el Mercat de Tecnologia 
que es farà a Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
el 20 d’abril de 2019 davant dels estudiants de 
2n d’ESO que el visitin. 
Les persones poden presentar propostes fins 
al 29 de gener. Trobareu més informació i 
podeu consultar les bases del premi a 
www.rocaumbert.com/convocatories

Nova programació de Moviment 
de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Aquest mes de febrer comença la nova tempo-
rada de moviment de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts. Hi ha activitats dirigides a professio-
nals del sector, però també d’altres adreçades a 
tots als públics i també per fer en família.
Pel que fa a les activitats per a tots els públics, 
hi ha el Taller de teatre d’objectes amb Xavier 
Bobés; La musicalitat del cos amb Isabel López, 
i dues improvisacions guiades de moviment amb 
Raquel Gualtero i Maria Hernando.

El moviment familiar es treballarà amb dos 
tallers: Un món de cartró, per a infants d’entre 
3 i 6 anys; i Balla’m un llibre, pensat per a nens 
i nenes d’entre 6 i 10 anys, en ambdós casos 
acompanyats d’adults.
En les activitats per a professionals, hi ha 
programats dos workshops de amb ballarins 
reconeguts del sector, com són Laly Aiguadé i 
Samuel Minguillon.
Per últim, i amb la intenció de seguir treballar 
projectes a nivell comunitari i inclusius, s’ha 
programat el taller La Bugada, un projecte de 
creació col·lectiva que recrea metafòricament 
la trobada íntima i còmplice entre les dones que 
rentaven la roba a mà en un safareig públic. 
És un projecte dirigit a dones sense cap límit 
d’edat i que es farà cada dijous al vespre de 
febrer a abril. Totes les activitats tindran lloc 
al Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts, el centre de creació per a 
l’aprofundiment del llenguatge del cos, vinculat 
al moviment i a les disciplines de dansa, teatre, 
circ i performance. Tots els tallers són gratuïts 
excepte els dos workshops per a professionals. 
Per poder-hi participar cal formalitzar la ins-
cripció a www.rocaumbert.com/moviment.
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Les Medalles de la Ciutat 2018 

Granollers ha atorgat les Medalles de la Ciutat a les AV de 
Can Bassa i Congost, la Llibreria La Gralla, i a títol pòstum a 
Xavier Castellsagué i Josep Bover.
Associació de Veïns Can Bassa
S’ha reconegut aquesta entitat per haver contribuït a co-
hesionar la ciutat de Granollers, des del seu barri, reivin-
dicant des dels seus inicis als anys setanta tots els dèficits 
d’equipaments i de serveis que hi havia. 
Associació de Veïns Congost
S’ha reconegut l’entitat per la lluita veïnal d’aquest barri per 
superar les seves condicions inicials: manca d’urbanització 
de carrers, falta d’enllumenat públic, d’espais verds, accés 
al transport públic, inundacions puntuals del riu, així com 
l’empenta dels veïns i veïnes que s’hi han instal·lat i que han 
exercit de motor de canvi.
La Gralla
Es distingeix la Gralla per la seva trajectòria de més de 50 
anys que l’ha convertit en un referent cultural de la ciutat i 
de la comarca i un establiment de referència del sector lli-
breter a tot Catalunya. Pel seu compromís amb la difusió de 
la literatura i la cultura catalana i la seva col·laboració amb 
activitats culturals a Granollers.
Josep Bover i Blanch (1947-2018)
El rapsode del Vallès ha rebut a títol pòstum la Medalla de 
la Ciutat pel seu compromís cívic amb Granollers i la seva 
gent que es traduïa en la seva participació desinteressada en 
diferents entitats socials i culturals de la ciutat, així com la 
seva vinculació amb l’Església de Sant Esteve.
Xavier Castellsagué i Piqué (1959-2016)
Es distingeix Xavier Castellsagué i Piqué, a títol pòstum, per 
la seva destacada contribució a l’oncologia i la salut pública, 
per haver vinculat el Virus del Papil·loma Humà (VPH) amb 
el càncer de coll de matriu i formar part dels primers equips 
internacionals que investigaven les vacunes contra aquest vi-
rus i haver-ne demostrat la seva eficàcia, fet que va suposar 
la creació de la primera vacuna que ha servit per prevenir un 
càncer major.
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BIBLIOTECA ROCA UMBERT GENER – MAIG 2019

Reduïm la bretxa digital
FORMACIÓ DIGITAL

-16 ANYS
LABS DIGITALS

CURSOS I PÍNDOLES
 · Llibres digitals i eBiblio 
 · Google Fotos 
 · Endreça’t els arxius i carpetes. De l’ordinador al núvol 
 · Troba i fes servir recursos multimèdia (àudio i vídeo) a la 
xarxa 

 · Descobreix les eines d’Outlook 
 · M’he quedat sense espai al mòbil, què faig? 
 · M’han creat un compte de Facebook, però no el sé fer servir 
 · Manteniment bàsic de l’ordinador portàtil

TALLERS +55
 · WhatsApp i altres apps al teu mòbil
 · Inscripcions: a partir del divendres 18 de gener de 2019, a les 
9.30 h. Gratuït +55 anys

LABS DIGITALS
 · Apps de salut
 · L’impacte ecològic d’internet
 · Fas un bon ús del WhatsApp?
 · Iniciació a la fotografia amb telèfons mòbils i tauletes, i edició 
d’imatges  

 · Inicia’t en la realitat augmentada

ACTIC
 · Prepara’t per a la prova ACTIC Nivell 2 (certificat mitjà) 

AULA DIGITAL OBERTA 
 · Servei de suport a l’autoap-
renentatge de competències 
digitals.

Tallers digitals per a infants i joves menors de 16 anys 
que fomenten l’aprenentatge dinàmic de les noves tec-
nologies, la creativitat, la innovació i el treball en equip.

APRENEM A PROGRAMAR  
A TRAVÉS DELS CONTES 
DURADA: 6 hores 
EDAT: de 7 a 10 anys
SESSIONS: Dimarts 5, 12, 19 i 26 de febrer
HORA: de 17.30 h a 19 h
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT

CREA EL TEU MÓN VIRTUAL 
AMB COSPACES 
DURADA: 6 hores 
EDAT: de 7 a 10 anys
SESSIONS: Dimarts 5, 12, 19 i 26 de febrer
HORA: de 17.30 h a 19 h
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Inscripcions a partir del dimarts 15 de gener de 2019, a les 15 h, a la biblioteca
i a www.granollers.cat/formaciodigital. Places limitades.

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

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

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A 
PERSONES A L’ATUR O PER-
CEPTORES DE PENSIONS NO 
CONTRIBUTIVES ACTIVITATS GRATUÏTA. PLACES LIMITADES
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMARTS 1
18 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Wonder, de Stephen Chbosky

DIJOUS 3
18 h Museu de Granollers
Activitat familiar. Juga com els romans “Els 
grans Ludi Romani” ( 4-12 anys). Activitat 
entorn a l’exposició “Caput aut navis”

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
La buena esposa (The Wife) de Björn Runge

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Mayo de 1940 (En mai, fais ce qu'il te plaît) de 
Christian Carion

DIVENDRES 4
21.30 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
La buena esposa (The Wife) de Björn Runge

DISSABTE 5
18 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
La buena esposa (The Wife) de Björn Runge
Es repeteix a les 20.30 h

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 6
18 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
Mayo de 1940 (En mai, fais ce qu'il te plaît) de 
Christian Carion

18 h Casino de Granollers
Ball social, amb Hector i Esmeralda

20.30 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
La buena esposa (The Wife) de Björn Runge

DIMARTS 8
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) “Calaixos del cel”, 
amb Ada Cusidó, rondallaire

El Museu de Ciències Naturals (MCN) de Granollers inaugura el dissabte 
12 de gener a les 11 del matí l’exposició permanent“Tu investigues!” per 
apropar de manera entenedora, atractiva i amb rigor científic la tasca en 
investigació que porta a terme la Tela. 
La mostra està pensada per a un públic familiar amb infants de 4 a 12 
anys, i es proposa despertar la curiositat “per investigar i explorar la 
natura com si fos un tresor”. 
Amb aquesta finalitat, recrea quatre espais naturals -un riu, un bosc, un 
prat i una cova- per explicar, a partir d’ ecosistemes diferents, les quatre 
àrees d’investigació del museu: ratpenats, papallones, petits mamífers, 
amfibis i rèptils. 

Tallers familiars i visites guiades amb els investigadors

Amb l’ajut de projeccions en tres dimensions, de realitat virtual i 
il·lustració hiperrealista, els visitants podran descobrir què ha menjat un 
depredador a partir d’una egagròpila, o com és una cova per dins i quins 
animals hi viuen. Un bosc ple de ratolins, milers de papallones fent un 
núvol, un riu interactiu habitat per amfibis... són escenes recreades 
a “Tu investigues!”, la inauguració de la qual s’ha plantejat en format 
de festa. Després dels parlaments, entre dos quarts de 12 i la una els 
mateixos investigadors de la Tela acompanyaran i explicaran les visites 
guiades. També s’han organitzat tallers familiars, portes obertes a la 
resta de sales i col·leccions del museu i es projectaran cinc microdocu-
mentals de la sèrie Investigadors i natura. 
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18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries 
Assemblea general i conferència“Els avis 
com a educadors” amb Jaume Sarramona
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de poesia Escampant els versos, amb 
Joan Gener 

DIMECRES 9
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social del Portalet 

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència El fil de la Història... “Canvis 
socials a Catalunya i renovat constituciona-
lisme. La crisi econòmica i demogràfica del 
segle XVII”, amb Diego Valverde
Col·l.: Universitat Popular de Granollers 

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia. Periodisme: 
informació o relat? A sang freda, de Truman 
Capote, amb Ruth Vilar

DIJOUS 10
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talks. Steve Jobs 
and the world of Technology, amb 
Cambridge School

DIVENDRES 11 
11.45 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Viu l'orquestra!

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Activitat infantil. Kids Time (1-4 anys) “The 
Messy Playground”, amb Kids&Us

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

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 gener en el mateix horari
Inscripcions a partir de 15 dies abans al 
93 870 96 51 /
reserves@museugranollersciencies.org

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

DISSABTE 12
10 h Centre d’Arts en Moviment.Roca Umbert
Entrenament físic basat en Body Weather, 
amb Helena Pallisé. Activitat gratuïta amb 
inscripció a: www.koobin.com/granollers

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) “Contes sobre la 
pell”, amb Duna Vilà

El PassMuseum és una proposta conjunta d’experiències per descobrir 
el patrimoni cultural del Vallès Oriental. Combina visites guiades al Mu-
seu Abelló i la Casa del Pintorn de Mollet, al Museu Thermalia de Caldes 
de Montbui; al Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, al Museu de 
Montmeló i al Museu de Granollers; amb degustacions gastronòmiques i 
activitats de descoberta de l’entorn.
Els museus del Vallès Oriental presenten PassMuseum, un passaport 
per gaudir de cinc experiències d’art i gastronomia. El PassMuseum 
s’obtindrà en reservar la primera de les visites a qualsevol dels cinc 
museus participants i donarà dret al seu titular a aconseguir un regal 
si completa les cinc experiències. A més, el PassMuseum és un àlbum 
amb el qual es podrà col·leccionar les obres d’art més destacades de 
cada museu.
El Museu de Granollers ofereix una visita guiada durant el matí, un àpat 
en un restaurant en el centre històric de la ciutat, una visita guiada a 
la instal·lació pública de Jordi Benito al parc de Ponent amb catàleg de 
l’obra inclòs escrit per Vicenç Altaió i el mateix Museu i una visita lliure 
al Museu de Granollers. Podeu consultar els dies i les activitats del 
PassMuseum a Granollers a la pàgina web www.museugranollers.org.

Obertes les inscripcions al 
voluntariat de La Mitja

Les persones que vulguin fer de voluntaris o voluntàries a les compe-
ticions de La Mitja (21, 22, 23 i 24 de febrer) ja poden apuntar-se. Les 
inscripcions poden formalitzar-se a través de les vies següents: presen-
cialment, a Granollers, a l’Oficina de Turisme, carrer de Sant Roc, 14. A 
les Franqueses, al Patronat Municipal d’Esports, Zona Esportiva Munici-
pal, s/n. I, a la Garriga, a la biblioteca Núria Albó, carrer del Centre, 49. 
Si ho preferiu també us podeu inscriure per internet: www.lamitja.cat.
L’edat mínima per participar al voluntariat de La Mitja és de 14 anys. Per 
a més informació envieu un correu electrònic a: voluntaris@lamitja.cat.

PassMuseum, cinc experiències d’art 
i gastronomia al Vallès Oriental
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11 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “Tu investigues!”

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

23 h Casino de Granollers
Festa de country

DIUMENGE 13
13 h Centre Cívic Palou
Visita a l’exposició "Palou, temps enrere", 
del fons de l'Arxiu Municipal de Granollers 

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Els superpoders de la flauta 
travessera

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació del concert 
Memòries de viatges: de Debussy a Mahler, a 
càrrec de Xavier Chavarria

18 h Casino de Granollers
Ball social, amb Pere Rico

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Memòries de viatges: de De-
bussy a Mahler, amb l’Orquestra de Cambra 
de Granollers

DILLUNS 14
16 h Centres cívics de Granollers
Inici d’inscripcions als cursos del segon 
quadrimestre
Inscripcions presencials als centres cívics 
i a: www.granollers.cat/centrescivics

18 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada Aula de la Salut.“Pautes nutri-
cionals per a l'esportista”, amb Meritxell 
Espinasa

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions. Ciència, 
cuina i gastronomia. La història a través de 
la gastronomia. El goloso del comte de Sert, 
amb Axel Bidon-Chanal Badia

DIMARTS 15
15 h Biblioteques de Granollers
Inici d’inscripcions del programa Formació 
Digital a les Biblioteques de Granollers
Inscripcions presencials a les biblioteques i 
a: www.granollers.cat/formaciodigital

18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries 
“Centenari de Leonard Bernstein” amb Pere 
Andreu Jariod

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (+17 anys) Descobrint els 
clàssics. Una cambra pròpia, de Virginia Woolf

Oberta la nova temporada de sales 
d’estudi
La Biblioteca Roca Umbert, l’equipament juvenil Gra i el Museu de 
Ciències Naturals la Tela amplien el seu horari d’obertura oferint aules 
adaptades per a l’estudi. La Biblioteca Roca Umbert reforça el seu ho-
rari fins al 27 de juny, de dilluns a diumenge, de 9 a 14 h i de 15 a 23 h. 
El Gra disposa d’aules adaptades, mati i tarda, tant per estudiar indivi-
dualment com per treballar en grup. I la Tela, com a novetat, ofereix dos 
serveis: sala d’estudi i espai de consulta amb llibres especialitzats en la 
temàtica del museu, en el següent horari: dimarts i dijous, de 10 a 14 h, i 
els dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 19 h.

Fotografies del Mercat de St. Carles
L’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) commemora els cinquanta anys 
del Mercat de Sant Carles amb l’exposició:“El mercat municipal. De la 
Porxada a Sant Carles”, que exhibeix fotografies d’entre els anys 1930 
i 1990 per fer-ne un repàs de la història des dels seus orígens sota la 
Porxada, amb imatges signades per A.Alcalde, J.Boixadera, Comas, 
J.Guàrdia, Guilera, S.Llobet, J.Mas García, V.Ramoneda i T.Torrillas. 
Granollers compta amb mercat setmanal, els dijous, des del segle XI. 
També gaudeix de parades estables i ambulants, des del segle XIX i fins 
als anys seixanta. L’any 1965, l’adquisició de la caserna militar per part 
de l’Ajuntament va permetre la construcció de l’actual Mercat de Sant 
Carles, inaugurat el 20 de desembre de 1968.
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DIMARTS 22
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers
Més info i inscripcions al 93 842 67 37 /
 arxiu@ajuntament.granollers.cat

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

18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries 
“Els Nenets, pastors nòmades de Iàmalia 
(Sibèria)” amb Francesc Bailón

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

DIMECRES 23
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social del Portalet

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 
Org.: Arxiu Municipal de Granollers 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) 
“La casa del vent”, amb Sherezade Bardají

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès sobre literatura
Literature and characters, Little Women, 
de Louisa May Scott. Col·l.: Inorbis

DIJOUS 24
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys) Crazy Quiz! 
amb Cambridge School

DIVENDRES 25
17.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta. “Fastgood: cuina 
tradicional i ràpida!” Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia a partir d’un mes abans a 
qualsevol centre cívic o a:
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions

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 gener en el mateix horari
Inscripcions a partir de 15 dies abans al 
93 870 96 51 / 
reserves@museugranollersciencies.org

DIMECRES 16
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social del Portalet

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
Org.: Arxiu Municipal de Granollers 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos) “Contes sobre la 
pell”, amb Duna Vilà

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) “Contes d'arreu del 
món”, amb Joan Boher

DIJOUS 17
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (6-7 anys)
La 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. La néta del senyor 
Linh, de Philippe Claudel. Amb Albert Rubio

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Jocs i joguines a 
l'antiguitat”

DIVENDRES 18
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (6-7 anys) 
La Vall dels Mumin, amb Glòria Gorchs

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 gener en el mateix horari. Inscripcions a 
partir de 15 dies abans al 93 870 96 51 / 
reserves@museugranollersciencies.org

17.30 h Centre Cívic Jaume Oller
DiverDivendres. DiverCinema. “Taller de 
metamorfosi plastilínica”
Activitat gratuïta amb inscripció familiar a 
partir del 7 de gener al 93 879 58 92 i, presen-
cialment, al Centre Cívic Jaume Oller

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

21 h Llevant Teatre
Teatre. El Montaplatos

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Joan Dausà

DISSABTE 19
11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès (6-10 anys)
“Saturday Family Fun” 
Col·l.: Inorbis

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar “El màgic cel d’hivern” 
Sessió adaptada a totes les edats 
Es repeteix a les 17.30 h i dissabte 26 en el 
mateix horari. Reserves des de 15 dies abans 
al 93 870 96 51 / 
reserves@museugranollersciencies.org

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges (+ 5 anys) 
Fem una mirada atenta a tots els llibres que 
retraten el nostre món, amb Glòria Gorchs

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari gener de 2019. “Any nou!... I per 
què?”Es repeteix a les 19 h i dissabte 26 en el 
mateix horari. Reserves des de 15 dies abans 
al 93 870 96 51 /
reserves@museugranollersciencies.org

20 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació de l'espectacle 
Brodas Bros a càrrec de Clàudia Brufau

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música i dansa. Brodas Bros 

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

23 h Casino de Granollers
Festa de sevillanes i... amb Manolo Veneroni

DIUMENGE 20
12 h Cinema Edison
Petit Edison. La increïble història de la pera 
gegant, de Philip Einstein Lipski, Jørgen 
Lerdam, Amalie Næsby Fick

12 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. Visita a l’Adoberia dels 
Ginebreda

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Charli Music

19 h Llevant Teatre
Teatre. El Montaplatos

19 h Sala Francesc Tarafa
Concert. Gener joliu. Concert d’obres 
populars a càrrec de Jordi Masó, piano i 
Manel Sánchez, guitarra
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

DILLUNS 21
19 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre. Afanys 
d’amors perduts de William Shakespeare, 
amb Francesc Viñas



19

18.30 h Davant de la Sala Francesc Tarafa
Instal·lació artística efímera de 
Marga Madrigal Il·luminant la memòria
Org.: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau

19 h Sala Francesc Tarafa
Espectacle de música, poesia, cançons i 
paraula Maleïdes les guerres
Org.: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau

21 h GRA. Equipament juvenil
Espectacle. Caminant per la màgia 
d’Eduard Juanola

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La importància de ser Frank

DISSABTE 26
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) 
“Barrets de colors” amb Anna Farrés

12 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Més enllà dels miralls amb la Filo
Es repeteix a les 17 i 18.30 h

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar “El màgic cel d’hivern” 
Sessió adaptada a totes les edats 
Es repeteix a les 17.30 h. Reserves des de 15 
dies abans al 93 870 96 51 / 
reserves@museugranollersciencies.org

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari gener de 2019. 
“Any nou!... I per què?”Es repeteix a les 19 h 
Reserves des de 15 dies abans al 
93 870 96 51 / 
reserves@museugranollersciencies.org

21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Fang de Quim Girón

21 h Centre Cívic Nord
Sopar espectacle amb el grup Vallès Music 
Reserves al 93 840 17 38
Org.: AV Hostal- Comissió PA

21 h Sala Francesc Tarafa
Òpera. La Maternitat d’Elna, 
de Martí Carreras
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

22 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º
Conversa amb la companyia de l’espectacle 
Fang

23 h Casino de Granollers 
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE 27
11 h Centre d’Arts en Moviment.Roca Umbert
Taller. Fang, activitat familiar de circ amb 
Animal Religion (+7 anys). Activitat 360º, 
vinculada a l’espectacle Fang
Inscripcions a: www.koobin.com/granollers

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Clown. Petits minuts. El pallasso Marcel Gros 
ens ensenya que el que és petit és preciós!

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Juan Sigués

DILLUNS 28
18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts 
De la literatura a la pintura, d’Honoré de 
Balzac, amb Francesc Viñas
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

DIMARTS 29
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers. Més info i inscripcions al 
93 842 67 37 / arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries 
“El làser i les seves aplicacions”, amb 
Lluís Prats Vila

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica
Debat.”Competivitat, agressivitat i violència. 
Pulsió bàsica o forma d’autoafirmació”, amb 
Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

DIMECRES 30
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social del Portalet

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 
Org.: Arxiu Municipal de Granollers 

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys). Story Time “Little 
Red Riding Hood”, amb Cambridge School

EXPOSICIONS

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

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent
“Xilografies. La fusta feta imatge. L’auca 
dels oficis del taller dels Abadal. Segles 
XVII-XXI”
Fins al 5 de gener
“Jocs i joguines a l’antiguitat”
Del 17 de gener al 24 de març
“Caput aut navis // A cara o creu. Peces de 
joc del fons del Museu de Granollers”
Fins al 24 de març

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Escarabats”
Fins al 27 de gener
“Tu investigues!”
Exposició permanent a partir del 12 de 
gener

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Pompeu Fabra. Una llengua completa” 
Col·l.: Direcció General de Política 
Lingüística 
Fins al 7 de gener

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

LLIBRERIA LA GRALLA
Exposició dels Premis Dolors Porredon
Fins a l’11 de gener

CENTRE CÍVIC PALOU
“Palou, temps enrere” del fons de l’Arxiu 
Municipal
Del 13 de gener al 31 de març

CAN JONCH. CENTRE DE CULTURA PER 
LA PAU
“Guerres, persones refugiades i 
solidaritat” de la fundació Cipriano 
Garcia- CCOO 
de Catalunya
 Fins al 14 de gener
“Tires per la Pau” 
 Del 16 de gener al 21 de febrer



Aquest gener es tanca la commemoració dels 
80 anys del bombardeig. Es dona el cas que tu 
fa 10 anys ja vas participar en els actes del 70è 
aniversari, el maig del 2008. 
Sí, va ser un acte diferent per a nosaltres com a can-
taires del Cor Infantil [d’Amics de la Unió], perquè 
cantàvem per la pau i per recordar el bombardeig. 
Per tant, penses i sents una cosa diferent, i cantes 
diferent. Era una cosa que jo no havia fet mai... 
Aquí és on jo poso en valor les entitats de la ciutat 
que es lliguen amb la realitat i la història local, i, el 
que més important, eduquen en la història a través, 
en aquest cas, de la música i les cançons. 

Per què creus que és important treballar des 
de l’educació la memòria històrica?
Nosaltres no hem viscut el conflicte bèl·lic, ens 
queda lluny; en el meu cas, tampoc tinc cap fami-
liar que ho patís. Llibres, documentals, conferèn-
cies... estan bé, però si no ho vius d’una manera 
activa, per exemple, a través de la música... Jo 
vaig tenir aquesta sort i em va quedar aquest fil, 
com una llavor que ha anat creixent i que ha anat 
donant fruits, en mi i en d’altres companys i com-
panyes. He estudiat Polítiques, els conflictes i les re-
lacions internacionals, i això m’ha donat una base 
per entendre una miqueta el que passa al món, les 
relacions de poder... Necessitava aplicar aquesta 
base per sentir-me realitzat;en paral·lel, he estudiat 

 
Èrik València López (Granollers, 1992) 
és músic i politòleg. Després d’estudiar 
a l’escola Ponent i a l’institut Antoni 
Cumella, va llicenciar-se en Ciències 
Polítiques i de l’Administració a la 
Universitat Pompeu Fabra. 
Pianista i violinista, és professor de 
l’escola de música Amics de la Unió. 
El seu projecte immediat és acabar la 
carrera de magisteri, després d’arribar 
a la conclusió que vol dedicar-se a la 
docència per transmestre “la llavor del 
respecte i la bondat” que han d’ajudar a 
la convivència al món i a evitar conflictes 
que com a politòleg coneix bé. Col·labora 
amb la cantautora Marina Rossell en 
diferents projectes culturals i està content 
de viure a Granollers per la seva gran 
activitat cultural i musical.

música i darrerament he arribat a la conclusió que 
exercint la docència de la música és com puc trans-
metre i fer créixer aquesta llavor. 

Com definiries aquesta llavor? 
Cada persona és diferent i hem de mantenir aques-
ta diferència, però hi ha una cosa que ens lliga a 
tots: entendre l’altre, el respecte, la bondat, la bon-
homia, termes molt genèrics, però que al final són 
els més importants per conviure i intentar evitar 
els conflictes que en el passat ens han dut i duen a 
guerres, però també al maltractament cap a les do-
nes, la insolidaritat... L’única manera que tenim de 
viure-ho és visitant els llocs on van passar els fets, 
per exemple, Auschwitz: crec que hauria de ser una 
visita obligada de fi de curs; a mi em va canviar la 
manera de veure les coses. Crec que de tot això se 
n’ha de parlar a les escoles, des de ben petits, sense 
límits ni barreres, i això a Granollers ja es fa.

El novembre passat vas ser escollit per parti-
cipar a Berlín en el concert commemoratiu del 
centenari de la fi de la Primera Guerra Mundial.
Va ser un concert al Mercedes-Benz Arena, amb ca-
pacitat per a 20.000 persones, organitzat pel British 
Council i la Unesco, en què cantaires de tot el món 
vam cantar, amb l’Orquestra Mundial de la Pau, 
The Armed Man de Karl Jenkins, una missa inte-
rreligiosa en diferents llengües. Va ser una vivència 

ENTREVISTA A

“Poso en valor 
les entitats 

que es lliguen 
amb la realitat 
i la història de 

la ciutat per 
educar”

Èrik València López
politòleg i músic 
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“La música és el que realment transmet 
el sentiment i l’emoció de la Història” 

única. Vam intercanviar experiències, vaig explicar 
què fem a Granollers en temes de memòria, per 
exemple amb Murs que parlen, un projecte que fa 
pensar la gent quan passeja pel carrer. 

Col·labores amb la cantautora Marina Rossell.
Sí, en aspectes musicals i en projectes culturals com 
Un crit per la memòria sobre cançons de la resis-
tència, un muntatge que el maig passat vam veure 
a Granollers amb alumnes de l’escola Pereanton. I 
aquest desembre hem coordinat un concert a Bar-
celona pels sensesostre a l’església de Santa Anna, 
amb Manu Guix, Àngel Llàcer, Mishima, In Cres-
cendo... Ha anat tan bé que el repetirem cada any. 

Quan vas saber que et volies dedicar a la música? 
Quan tenia 7 anys, la directora de la meva escola, 
la Lola Reche, va recomanar als meus pares que 
m’apuntessin a música, gràcies a la Cantània de 
l’Auditori de Barcelona i que l’Associació Cultural 
va portar aquí. Un dia passejant per Granollers 
amb la Marina Rossell ens vam trobar la Tere-
sa Llobet pel carrer i li vaig dir “gràcies a ella jo 
col·laboro amb tu”. Cantània dona als nens i nenes 
l’oportunitat de pujar a un escenari i de sentir-se 
protagonistes fent una cosa molt bonica. 

On t’has format musicalment? 
He estudiat música als Amics de la Unió amb els 
germans Josep i Joan Vila, al conservatori municipal 
i he rebut classes de piano a París. Arran de treballar 
a l’escola internacional de la Garriga, l’ISCAT, amb 
un projecte educatiu de la Unicef m’he adonat que 
em vull dedicar a la docència infantil. M’agrada fer 
classes extraescolars de música, perquè els nens i 
nenes venen motivats, però penso que ensenyant 

música a primària em sentiré més útil. La professió 
de mestre és la més important del món i haurien 
de ser més estrictes els criteris d’accés. Penso que 
si ets mestre de música o entrenador d’esport, tens 
molta responsabilitat, perquè ets el vincle amb la 
passió del nen. 

La música com a llenguatge universal, com 
ajuda a fomentar el diàleg i la pau? 
García Lorca deia que “en la melodía, como en el 
dulce, se refugia la emoción de la historia”. Ell, 
escriptor i poeta, deia que la música i la melodia és 
el que realment transmet el sentiment i l’emoció 
de la història. 

En quins projectes treballes ara mateix?
Gràcies al cantautor Josep Tero, amb qui col·laboro 
estretament des de fa anys, vaig conèixer 
l’escriptora Teresa Pous, de Llinars del Vallès, i ara 
treballem plegats per difondre la dramatúrgia de 
la seva novel·la La cançó dels deportats, basada en 
fets reals, que parla sobre els efectes del nazisme 
des d’un vessant sentimental i humà. Ens agradaria 
poder portar l’espectacle a Granollers.  
 
Has viscut uns anys a Barcelona, però has tor-
nat a Granollers.
Sí, i quan venen amics de fora a veure’m, m’agrada 
ensenyar-los la ciutat, passejar per la Porxada..., 
però, sobretot, portar-los un dia a la Fonda Euro-
pa, a un concert, amb alguns hem anat a El Xiprer 
[centre d’acollida]... Tot allò que et permet veure 
com funciona una ciutat. En el vessant musical, 
cultural, aquí tenim una oferta de qualitat i jo, que 
m’hi dedico, no tinc la necessitat d’anar a Barcelo-
na per viure aquest caliu. 

“El projecte 
Murs que parlen 
fa pensar la gent 

mentre passeja 
pel carrer”

A l’esquerra i al centre, Èrik 
València la primavera passada 
en dos actes de la comme-
moració del 80è aniversari del 
bombardeig de Granollers. 
A la dreta, en una imatge 
de maig de 2008 al Teatre 
Auditori, on ja va participar 
com a cantaire en la mateixa 
commemoració, sempre, amb 
la música com a fil conductor. 
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Els grups municipals opinen

Justícia per a Vianca

El passat 16 de juliol va desaparèixer la 
Vianca Roca, una jove granollerina de 25 
anys. El cos sense vida i amb signes de 
violència va ser trobat al riu Congost el 9 
de setembre. 
La violència contra les dones es pot 
manifestar de moltes formes: violació, 
esclavitud sexual, maltractaments, mutila-
ció genital, esterilització o maternitat for-
çada, matrimonis imposats, pressió social 
en els cànons de bellesa… Quan aquesta 
violència acaba implicant la mort de les 
dones parlem de feminicidis, assassinats 
producte d’una cultura que normalitza i 
tolera la violència contra les dones. Una 
cultura que classifica i atorga més o menys 
drets a les persones en funció del gène-
re, l’origen, la identitat sexual, l’ètnia, la 
situació econòmica o l’edat, entre d’altres.
Es defineixen com a feminicidi els assas-
sinats masclistes, amb o sense l’existència 
d’una relació sexoafectiva; aquells on 
hi ha parentiu entre assassinada i assas-
sí; infanticidis per violència de gènere; 
d’altres que inclouen un component d’odi 
per identitat sexual; i les morts violentes 
de dones en general. Tots els feminicidis, 
de riques o pobres, nascudes lluny o a 
casa, humils o poderoses mereixen la 
condemna enèrgica i el rebuig públic i 
unànime de societat i institucions. 
No entenem com l’Alcalde de Granollers 
no ha convocat encara una concentració 
per denunciar el feminicidi de la Vianca 
i per reclamar que s’esclareixi el cas 
urgentment. No entenem com el jutge ha 
negat a la família el dret a veure el cos per 
acomiadar-se’n, i menys encara per quin 
motiu ha dilatat fins el 4 de desembre la 
possibilitat de fer la cerimònia de comiat 
del fèretre. 
És inacceptable que es faci distincions 
entre dones en funció del seu estatus 
social, més encara davant un feminicidi, 
ja que aquesta distinció fa que aquest 
sistema masclista acabi invisibilitzant 
aquelles víctimes que pateixen també les 
conseqüències de la injusta desigualtat, 
acabi minimitzant les conseqüències del 
patriarcat.

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

La seguridad es uno de los conceptos más 
utilizados hoy en día, y pocas veces nos 
paramos a pensar en lo que significa para 
nosotros y, menos aún, si el significado que 
le damos es el mismo para una mujer mayor, 
una joven o un niño. 
La perspectiva de género a la hora de 
abordar la seguridad urbana es esencial 
para conocer las diferentes necesidades y 
experiencias en materia de seguridad de las 
mujeres y los hombres, y para poder aportar 
más seguridad a la ciudadanía.
El sentimiento de inseguridad que expe-
rimentan las mujeres es diferente al de los 
hombres, y es importante tenerlo en cuenta 
en las políticas de ordenación y planificación 
urbana. 
Debemos tener muy claro todos, que la 
inseguridad de las mujeres es sexual y física, 
mientras que la de los hombres es solo física.
Debemos estudiar aquellas cosas que provo-
quen percepción de inseguridad como:
ELEMENTOS OPACOS EN LA VIA PÚBLICA
Carteles publicitarios opacos, marquesinas 
paradas autobús opacas.
ILUMINACIÓN INSUFICIENTE EN LAS 
CALLES 
Debemos garantizar itinerarios y zonas de 
retorno a casa con iluminación.
VEGETACIÓN EXCESIVA QUE NO PERMITE 
LA VISIBILIDAD
Debemos evitar grandes vegetaciones y ma-
torrales en parques y aceras que dificultan la 
visibilidad en la vía pública
Un ejemplo de política pública al respec-
to de urbanismo con óptica y las gafas 
de género, que nos gustaría que copiase 
Granollers sería la que hizo Bilbao hace 
unos años. 
Bilbao hizo un “Mapa de la ciudad prohi-
bida”, un documento dinámico que recogía 
los 236 puntos con mayor percepción de 
inseguridad para las mujeres bilbaínas, con el 
objetivo de construir una ciudad más segura 
y amable para todas las personas.
Queremos garantizar que en Granollers 
podamos:
√Salir a correr SIN MIEDO 
√Volver por la noche SIN MIEDO 
√Poder caminar por la calle SIN MIEDO 
En definitiva √Ser mujer SIN MIEDO

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

2019 será el año 
del cambio

Las elecciones municipales de este año 
serán un punto de inflexión para Gra-
nollers. Tras tantos años de gobierno so-
cialista, con el alcalde Mayoral al frente, la 
ciudad necesita un cambio. Es inevitable, 
los años pasan factura y se agotan las ideas. 
Hay mucho por hacer: revitalizar los 
barrios, atraer proyectos empresariales 
que creen puestos de trabajo dignos y 
estables, aumentar el número de viviendas 
de alquiler social, apostar por el carril bici 
y las conexiones con transporte público, 
crear parques infantiles accesibles, mejorar 
el servicio de limpieza…
Necesitamos un alcalde o alcaldesa con 
fuerza y motivación para luchar junto 
con los ciudadanos, para encontrar solu-
ciones a aquellos asuntos que no pueden 
demorarse aún más: la nueva residencia 
pública para nuestros mayores, alejar la 
estación de mercancías peligrosas del casco 
urbano, restringir el paso de vehículos de 
gran tonelaje por nuestra Ronda Sur, no 
permitir que nuestro CAP se quede sin 
pediatras o dinamizar nuestros barrios.
Necesitamos un alcalde o alcaldesa que 
preserve la neutralidad política de las 
instituciones y la división de poderes, 
que proteja la libertad de expresión al 
mismo tiempo que vele porque las calles 
sigan siendo de todos y evite que ningún 
grupo las utilice a su antojo. Que se opon-
ga firmemente ante aquellos que tratan de 
señalar e intimidar públicamente a los que 
no piensan igual rompiendo la convivencia 
e incitando la violencia y la confrontación 
social. Que mantenga los colegios, parques 
infantiles y fiestas populares libres de 
propaganda política e intentos de manipu-
lación. Queremos una ciudad de todos, 
plural y, sobre todo, respetuosa.
Granollers debe liderar la comarca. As-
piramos a ser mucho más que un ‘cen-
tro comercial al aire libre’. Ciudadanos 
presentará para las próximas elecciones 
municipales de mayo un proyecto con 
nuevas ideas y mucha ilusión, compuesto 
íntegramente por personas ajenas al mun-
do de la política. Profesionales, profesores, 
autónomos, estudiantes… ciudadanos 
dispuestos a trabajar por el cambio, por el 
Granollers del futuro.

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

Ser mujer sin miedo

Crida-CUPPP Cs
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El compromís per lluitar i mitigar el 
canvi climàtic i adaptar-nos també a 
les conseqüències del mateix és una 
responsabilitat col·lectiva de ciutadans 
i ciutadanes, empreses i administra-
cions.
El compromís de l’Ajuntament de 
Granollers per treballar per mitigar el 
canvi climàtic és clar des de fa anys: 
el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per 
l’Energia i el Clima, les millores en 
eficiència i estalvi energètic en edificis 
i serveis públics en són un exemple.
Canvi climàtic va lligat a transició 
energètica. L’Ajuntament està portant 
a terme diverses accions encaminades 
a reduir la dependència energètica dels 
combustibles fòssils i substituir-los 
progressivament per energies renova-
bles, fonts inesgotables i no contami-
nants com l’energia solar i la biomassa.
Destaquen actuacions com la 
instal·lació de plaques solars fotovol-
taiques per a l’autoconsum elèctric 
en diversos equipaments i la propera 
construcció de dues xarxes de ca-
lor alimentades amb biomassa, font 
d’energia vegetal, que esclafaran 12 
equipaments municipals escolars, cul-
turals i esportius.
S’han instal·lat plaques solars per pro-
duir electricitat al Centre Vallès, a Can 
Cabanyes, les oficines d’espais verds al 
Parc Firal i Can Muntanyola i està en 
fase d’adjudicació les que s’instal·laran 
a l’Escola Municipal del Treball.
A finals de 2019 evitarem 361,13 
tones equivalents a CO2 anys i redui-
rem 160,29 MWh/any de consum 
d’energia i l’estalvi als comptes muni-
cipals 57.994 €/any.
Les polítiques de mitigació del canvi 
climàtic no són un cost, són una 
oportunitat. Cal seguir en aquest camí 
de canvi de model que ens hauria de 
portar, a l’horitzó 2050, una economia 
lliure de combustibles fòssils. Segui-
rem treballant per un Granollers cada 
vegada més descarbonitzada i sosteni-
ble.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

L’evolució de la piràmide d’edat a les 
societats occidentals i el fet que Grano-
llers estigui a la cua pel que fa a places 
de residència de gent gran, han fet que 
aquest equipament, una de les promeses 
incomplertes del govern municipal del 
PSC, sigui més necessària que mai.
Al nostre parer, el PSC està fent servir 
un equipament que la ciutat fa anys 
que demanda de manera urgent per 
desgastar el govern de la Generalitat a 
través de la oposició al Parlament. Ja 
sabem que la competència és de la Ge-
neralitat, però és de sobra sabut que la 
disponibilitat pressupostària del govern 
de Catalunya és la que és -bàsicament 
pel deute deixat pel tripartit i pel dèficit 
fiscal- i que intentar carregar la cons-
trucció de la residència per aquest canal 
és deixar-la més temps en via morta. El 
propi alcalde, Josep Mayoral, durant la 
campanya electoral del 2015, ja assumia 
que el projecte de residència “hauria 
de tenir una base majoritàriament 
municipal”.
En contraposició, l’alcalde de Molins de 
Rei –del PDeCAT– signava un conveni 
de col·laboració amb el conseller el 
Homrani per tal que la Generalitat 
financés 50 places residencials i 20 
de diürnes, i amb el compromís que 
l’Ajuntament tirés endavant la construc-
ció de la residència. 
Demanem a l’alcalde i a l’equip de go-
vern que prenguin exemple de la bona 
feina, que requereix del diàleg discret 
i sense interferències parlamentàries 
que només pretenen desgastar, i inten-
sifiquin les converses amb la Generalitat 
per concertar aquestes places. I ales-
hores, que compleixin el pacte signat 
amb el nostre grup en els pressupostos 
del 2018 mitjançant el qual es feia una 
primera partida per tirar endavant la 
construcció de la residència tan bon 
punt s’arribés a un acord amb la Gene-
ralitat.
 
Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

El passat dilluns 17 de desembre vam explicar 
el nostre projecte estratègic per a Granollers 
de cara a les properes eleccions municipals. 
Un projecte sorgit de les ganes de construir 
una nova cultura democràtica a Granollers, de 
treballar per solucionar els problemes d’ara i 
del futur. Des d’una voluntat transformadora, 
per fer un Granollers més cohesionat, dinà-
mic, viu i radicalment republicà. 
La nostra ciutat necessita sortir de 
l’estancament. La creativitat, el dinamisme 
i la innovació de Granollers i la seva gent es 
veuen sovint ofegats per una gestió mecàni-
ca, freda i burocràtica, basada en la política 
de l’anar fent, de qui dia passa, any empeny. 
Calen aires nous, un govern municipal reno-
vat, que balli al compàs de la seva gent. Un 
govern atrevit, valent, que aconsegueixi que 
Granollers faci un salt endavant, transfor-
mant-la en una ciutat més viva i dinàmica.
Granollers no està prou cohesionat: ni 
urbanísticament, ni econòmicament, ni 
socialment. No pot ser que la gent de la Font 
Verda, Congost o Can Gili diguin que baixen 
a Granollers. Hem d’acabar amb les cica-
trius urbanes de la ciutat: tots els barris són 
Granollers, tots som Granollers. A més, hem 
d’acabar amb la segregació escolar a la nostra 
ciutat i no podem seguir tenint un model 
social basat en polítiques assistencialistes que 
només busquen reaccionar a curt termini 
davant dels problemes. Hem d’atacar l’arrel 
estructural i encarar els reptes socials que hi 
ha, i que vindran. Cohesió és tot això: cohesió 
social, econòmica, urbana. Cohesió entre 
barris, un Granollers cohesionat. 
I parlar de ciutat és parlar de país. Davant de 
la regressió democràtica i la repressió, ens cal, 
més que mai, un Granollers republicà, que 
treballi per la independència del nostre país. 
Un govern municipal que es posicioni sense 
embuts en contra de les injustícies de l’Estat 
Espanyol. Per tots els presos i els exiliats, 
treballarem incansablement perquè pugueu 
torneu a abraçar als vostres i per avançar 
cap a la República. 
Aquest és el nostre projecte:
Davant l’estancament, dinamisme.
Davant la segregació, cohesió. 
Davant la repressió, República.

#PensemGranollers

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

Canvi climàtic 
i transició energètica

Una nova residència 
de gent gran

Granollers: 
Sortim de l’estancament!

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 

23

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2019



Saps el que pots 
generar amb la 
teva orgànica?
Reciclant la matèria orgànica s'obté compost (adob natural) 
i biogàs (combustible que permet generar calor i electricitat)
Gràcies per ajudar-nos a fer-ho possible!




