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> Impulsa per tercer any
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> Reivindica Roca Umbert, on té
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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@granollers.cat
Plaça de les Olles. Foto: Xavi Solanas
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/granollers
> A la web municipal
també trobareu tots
els butlletins editats
per poder-los
consultar en PDF
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Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2019

FIRA D’ARTESANS

Divendres 4 i 18 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DEL DISC

Granollers, de l’11 al 13 d’octubre

Divendres 4 i dissabte 19 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS

Granollers se suma un any més a la
commemoració de les Jornades Europees del Patrimoni que tenen l’objectiu
de promoure l’accés al patrimoni
cultural. El cap de setmana del 12 i 13
d’octubre es faran dues activitats gratuïtes: una visita teatralitzada a la Tèrmica (per a la qual cal inscripció prèvia)
i un recorregut guiat pels carrers del
centre per conèixer el Granollers medieval i modern a través de les finestres
gòtiques i renaixentistes.
A més, l’Arxiu Municipal de Granollers
se suma a les jornades, a partir de l’11
d’octubre, amb la mostra de fotografies «Hospital Asil de Granollers» i el
Document del mes: Actuacions per a
la construcció del nou Hospital-Asil de
Granollers, 1914-1919.

Dissabte 5 d’octubre
De 9 a 21 h. C. d’Anselm Clavé, 40

JUGATÚ. FESTIVAL DE TARDOR DE JOCS
Mercat de jocs
Dissabte 5 d’octubre
De 10.30 a 20.30 h. C. d’Anselm Clavé

Campionat de jocs

Diumenge 6 d’octubre
De 10 a 19 h. Nau Dents de Serra. Roca Umbert

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

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA

Dissabte 5, 12, 19 i 26 d’octubre
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

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

ENCANTS SOLIDARIS
Associació Protectora Vilanimal

Dissabte 5 d’octubre (pl. Maluquer)
12 i 19 d’octubre (pl. Perpinyà). Tot el dia

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

100
Amb la inauguració del pati
acabat de remodelar, el proper
19 d’octubre s’inicien els actes
de commemoració del centenari de l’escola Pereanton que
s’allargaran durant tot el curs
escolar. L’Escola Pereanton es
va construir en el solar que
abans ocupava el claustre de
l’antic convent de Sant Francesc, gràcies a la donació de
Genís Pereanton. L’edifici va ser
projectat per l’arquitecte Jeroni
Martorell, que també va idear la
Casa Blanxart, i està protegit
com a Bé Cultural d’Interès Local.

LA LLOTJA DEL DISSENY

Dissabte 12 d’octubre
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DE BROCANTERS

Dissabte 12 i 26 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans i
col·leccionistes)
Dissabte 12 i 26 d’octubre
De 9 a 14 h. Parc Firal

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT

Diumenge 13 i 27 d’octubre
Matí. C. de Rafael Casanova, pg. del parc de Ponent

GRN 19
Mostra de comerços i empreses de Gran Centre

Dissabte 19 d’octubre
De 10.30 a 20.30 h. C. d’Anselm Clavé i Joan Prim
(entre pl. Corona i c. Torras i Bages)
VISTA DEL CARRER D’ESPÍ I GRAU, AMB L’ESCOLA
PEREANTON, ACABADA DE CONSTRUIR, A LA DRETA.
AL FONS, L’ESGLÉSIA DE L’ANTIC CONVENT DE SANT
FRANCESC. JOSEP BOIXADERA I PONSA. CA. 19181920. COL·LECCIÓ AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

MERCAT DE SEGONA MÀ AV TRES TORRES

Diumenge 20 d’octubre
De 9 a 14 h. Rambla Mare de Déu de Montserrat
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REPORTATGE

Cap a una gestió més naturalitzada del riu
Des de fa uns anys Granollers està
gestionant el riu amb criteris que
afavoreixin el seu estat natural de
conservació. No en va el riu Congost
és una àrea natural d’alt valor
ecològic inclosa en la Xarxa Natura
2000 de la Unió Europea. Els beneficis
d’aquesta gestió són diversos: una
depuració natural de l’aigua, un refugi
de fauna i flora, i un paisatge fluvial
de qualitat que afavoreix l’observació
de la natura, el passeig o l’esport.
Aquest mes de setembre ha començat la reconstrucció d’un talús que s’ha anat erosionant
a causa de l’acció del pas de l’aigua per la seva
base, a l’altura de l’estació depuradora i de
l’espai natural de Can Cabanyes, al sud de la
ciutat. Per reparar aquest talús es crea una escullera de roca que s’enterra més de 2 m sota el
nivell del terra i que continua en superfície amb
blocs de pedra pesants que també sobresurten altres 2 m. A sobre, s’hi instal·la una malla
geotèxtil que incorpora plantacions de dos tipus
de salzes, de manera que amb el pas del temps
aquest espai quedarà entapissat de verd natural. És una obra de gran interès perquè recuperarà la connexió ecològica del marge amb una
revegetació de ribera i, a la vegada, significarà
una protecció natural del passeig fluvial i dels
serveis que hi transcorren, com una canonada
d’aigües residuals que entra a la depuradora.
Aquest és un dels exemples de com es gestiona
a Granollers el riu des de fa uns anys.

El riu Congost, abans que
s’accentués el procés de
degradació (1927). Fotografia:
Joan Guàrdia / AMGR - Arxiu
d’Imatges.

Un tram naturalitzat, pioner a Catalunya
Ara fa una dècada ja es va fer un dels projectes de naturalització més significatius amb la
integració del mur de formigó dins d’un marge
fluvial vegetat, entre la passera de vianants del
Parc Firal i l’església de Palou, on es va restaurar un tram de 603 metres de mur, en el que va
ser una acció pionera a Catalunya i a la conca
4

Un dels pitjors aspectes del
riu a l’altura de l’actual parc
de Ponent (1974). Fotografia:
Joan Tintó / Col·lecció Ajuntament de Granollers / AMGr
– Arxiu d’Imatges)

del Besòs. En aquest indret, ara es pot apreciar que el riu té una fesomia natural i d’aigües
alliberades, molt diferent a la d’un simple canal
d’aigües, tal com era als anys setanta, sense
vegetació i amb una aigua contaminada. Els
abocaments industrials incontrolats i la pressió
d’una ciutat que creixia fortament n’eren els
principals causants. Per sort, amb l’arribada
dels ajuntaments democràtics, Granollers va
promoure la formació del Consorci per a la
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El Congost és un dels pocs rius urbans
protegit per la Xarxa Natura 2000
de Jordi Camp. Aquesta sega pretén controlar la
implantació excessiva de bardisses i la proliferació de plantes exòtiques que provocarien un
paisatge uniforme i una reducció de la biodiversitat. Es porta a terme a la tardor, quan moltes
plantes herbàcies ja s’ha assecat i han tingut
temps de completar el seu cicle vital, permetent
que els ocells s’hagin alimentat després de la
floració i fructificació d’aquestes plantes anuals.
En aquest mateix sentit, en el tram urbà del
riu s’han eliminat algunes rescloses que es
troben a la part central de la llera per propiciar l’alliberament de l’aigua per tal que pugui
formar meandres que ajudin a contenir els
desbordaments i generin zones d’aigües ràpides
i lentes que afavoreixen la biodiversitat.

Defensa del riu Besòs (ara Consorci Besòs
Tordera), òrgan clau per treballar per al sanejament del riu. La creació i l’extensió de la xarxa
de depuradores, i, especialment, l’entrada en
funcionament de la fase biològica de la depuradora el 1998, van mostrar símptomes clars de la
recuperació de la biodiversitat al riu.

Beneficis de l’arbrat de ribera
Com hem vist, també han canviat els criteris
de conservació del riu i ara es gestiona de la
manera més respectuosa possible perquè generi el màxim nombre de beneficis ambientals.
Per exemple, es selecciona la vegetació més
adequada: es retiren els arbres exòtics que es
veurien afectats per riuades com les acàcies,
negundos o ailants, i es planta vegetació pròpia
de ribera com verns, salzes, àlbers i pollancres
que tenen un tipus d’arrel profunda que els
fixa bé al terra i tenen brancatge flexible que

Actuacions amb els municipis propers

© TONI TORRILLAS

Des d’aquest estiu s’ha fet un pas més per
administrar millor el riu. L’Agència Catalana de

aguanta bé les avingudes. Quan hi ha aiguats,
la vegetació de ribera ajuda a reduir la velocitat
del cabal i actua com una esponja que absorbeix l’aigua i la deixa anar lentament, fent una
funció de contenció natural. Alhora, la qualitat
de l’aigua millora gràcies a que aquest tipus de
vegetació la depura de manera natural. D’altra
banda, anualment, es desbrossa amb tractor el
tram més urbà del riu, entre el pont del carrer
de Ramon Llull i fins a 100 m avall de la passera

Els meandres ajuden a
contenir els desbordaments i
generen zones d’aigües ràpides i lentes que afavoreixen la
biodiversitat

l’Aigua i els ajuntaments de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès han signat
un conveni que es desplegarà en més de 106
hectàrees, 60 de les quals en el terme de Granollers. Entre les actuacions que preveu aquest
acord hi ha el control de les espècies vegetals
exòtiques com la canya, que degraden el medi i
colonitzen el llit fluvial, i la seva substitució per
espècies de ribera autòctones.
Un altre dels objectius de l’acord inclou accions
5
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L’espai natural de Can Cabanyes creixerà en espai i
incorporarà un segon aiguamoll

© ENRIC BARTEL

Beneficis de la gestió
natural del riu

A l’esquerra, l’espai natural
de Can Cabanyes que creixerà
cap al nord. A la dreta,
treballs que s’estan fent per
restaurar un tram del talús
amb criteris respectuosos
amb la dinàmica del riu

previstes en el projecte europeu Life Alnus, del
qual és soci l’Ajuntament de Granollers, i que té
com a objectiu principal millorar la conservació
de les vernedes mediterrànies.

Protecció europea per al riu
A banda de les actuacions en la llera del riu, la
transformació més destacada en els darrers
anys ha estat la recuperació dels camins fluvials,
espais ben concorreguts per la ciutadania, i la
construcció de l’espai natural de Can Caba-nyes,
8 hectàrees recuperades per l’Ajuntament, amb
espècies com el jonch, la boga i amb una població important de tortuga de rierol. Accions que
van fer que la Unió Europea inclogués l’any 2006
part del riu Congost dins la Xarxa Natura 2000,
la iniciativa europea més important de preservació de la natura, esdevenint així un dels pocs
rius urbans amb aquesta catalogació. En aquest
sentit, la intenció del govern municipal és doblar
l’espai natural de Can Cabanyes, amb el trasllat
d’una indústria que hi limita, per construir-hi un
segon aiguamoll, amb l’objectiu d’incrementar
el volum d’aigua regenerada procedent de la
depuradora i millorar la biodiversitat.
6

• Depuració natural de l’aigua que permet
que visquin al riu Congost fins a 8 espècies
de peixos diferents i una millor qualitat de
l’aigua abocada aigües avall al Mediterrani
• Conservació de les lleres amb sòls
drenants que afavoreixen la recàrrega dels
aqüífers subterranis, des d’on s’acaben
regant els cultius del Pla de Palou.
• Un paisatge fluvial de qualitat proper
a zones recreatives com el parc fluvial del
Congost
• Una regulació del cabal del riu en cas
d’aiguat, gràcies al comportament de les
bosquines pròpies de ribera i els projectes
de bioenginyeria, com els executats al tram
de Palou i Can Cabanyes
• Una captació de CO2 que millora la qualitat de l’aire de la zona verda més gran de
tot el municipi
• Un refugi de fauna útil amb invertebrats,
ocells i ratpenats que ajuden a controlar
plagues d’insectes nocius
• Una reserva de biodiversitat amb la
presència d’organismes beneficiosos com
els pol·linitzadors o arbres com el vern, que
filtra els nutrients contaminants de l’aigua
procedents de les activitats agrícoles i
urbanes
• Un espai de gran valor social i econòmic
per observar la natura, passejar o fer esport

Can Bassa reforma l’enllumenat totalment

© TONI TORRILLAS

Acaben de començar les obres de la reforma total de l’enllumenat de Can Bassa que
comportaran el canvi de 264 punts de llum i la
renovació d’alguns trams de la instal·lació de
les línies elèctriques que provocaven avaries
puntuals. Els nous punts de llums seran led
que proporcionaran una llum més càlida que
contrastarà amb l’actual de color groc. A més,
aquest canvi suposarà un 40 % d’estalvi en el
consum d’electricitat respecte les làmpades
anteriors. També es posaran nous punts de
llum per eliminar zones fosques.
La durada prevista de les obres és de quatre
mesos.

Votat als pressupostos participatius

La plaça de Can Bassa, un dels
espais on se substituiran els
llums

L’actuació comportarà llum més
càlida i estalvi energètic

Obres de renovació del clavegueram
al Grup Primer de Maig

Els treballs
resoldran els
problemes
estructurals
que s’hi havien
detectat

A finals de setembre van començar les obres
de renovació del clavegueram del grup Primer
de Maig, al barri de Sota el Camí Ral.
Els treballs consisteixen en la substitució de
canonades a causa de les deficiències estructurals que s’hi havien detectat al fer una diagnosi del sector. En concret, s’incideix en tres
trams diferenciats. Les obres ha començat en
els Jardins de Conrad Saló, entre els carrers
de Roger de Llúria i Pius XII, on es renoven un
tram de 21 m i un altre de 29 m.
A continuació s’actuarà en el carrer de Roger
de Llúria, on s’executarà un nou tram de 40
m; i, finalment, al carrer de Roger de Flor, on
es construirà un nou tram de 12 metres de
longitud.
Les obres les porta a terme el Consorci BesòsTordera per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers i les executarà l’empresa Prycsa per un
import de 203.558,54 euros.
Es preveu que l’execució completa d’aquestes
obres acabi a principis del mes de desembre.

Aquesta actuació es finança, majoritàriament,
amb 150.000 euros de la partida de pressupostos participatius, ja que va ser el vuitè projecte
més votat en la convocatòria.
Els treballs els porta a terme Sociedad Española Construcciones Eléctricas, SA (SECE), per
un import total de 192.614,17 euros, IVA inclòs.

Nou parquet al Pavelló del
Club Bàsquet Granollers
Aquest setembre s’ha estrenat la nova pista del Pavelló del Club Bàsquet Granollers
després del canvi de paviment que s’hi
ha fet, en el qual l’Ajuntament de Granollers ha invertit 160.000 euros. El principal usuari d’aquesta instal·lació, el Club
Bàsquet Granollers, té aquesta temporada
21 equips masculins i 14 femenins, a més
d’un equip de bàsquet en cadira de rodes.

7

NÚM. 177

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | OCTUBRE DE 2019

ACTUALITAT

Els jocs de taula omplen la carretera
i Roca Umbert al III Festival Jugatú

L’octubre és el mes de Jugatú, el festival de
tardor de jocs organitzat per tercer any per
l’Ajuntament de Granollers a través de Granollers Mercat. El públic familiar i l’especialitzat
podrà gaudir de tot un cap de setmana, els dies
5 i 6 d’octubre, dedicat al joc de taula.
Jugatú és un esdeveniment amb una clara
voluntat pedagògica, que vol apropar el joc i les
seves virtuts educatives i lúdiques a la ciutadania i també a les escoles.
La fira té origen a Jugar x Jugar, una iniciativa
que des de fa 13 anys se celebra en el marc de
l’Ascensió, i que any rere any suma més espai i
aficionats.
El dissabte, durant tot el dia, d’11 del matí a 9
del vespre, es farà el Mercat de Jocs al carrer
d’Anselm Clavé, entre la plaça de la Corona i el
Museu de Granollers. Els visitants trobaran una
trentena de carpes d’entitats locals i d’arreu dedicades al joc de taula, i editorials de jocs. S’hi
podrà jugar, aprendre jocs i adquirir-ne.
L’endemà diumenge, a partir de les 10, el joc
ocuparà la nau Dents de Serra de Roca Umbert
fins a les 7 del vespre. L’establiment Homoludicus instal·larà, allà mateix, una ludoteca perquè
hi juguin grans i petits. + info, www.jugatu.cat

Una tarda de jocs cinematogràfics,
primer Diverdivendres del curs
Torna el Diverdivendres, la programació familiar
de la Xarxa de Centres Cívics, amb propostes de
cinema, cuina, música i fotografia.
S’enceta el divendres 18 d’octubre (pl. de Maluquer i Salvador, de 17 a 19 h) amb “Zinematik:
mecanismes cinematogràfics primitius”, una
activitat per descobrir com es donava vida a les
imatges abans de l’aparició del cinema. Petits i
grans podran conèixer una col·lecció interactiva
8

de màquines, artefactes i objectes que semblen sorgits de l’equipatge d’un mag.
Les propostes següents són un taller de minipizzes amb Dani Maldonado (15 de novembre); el concert On és la sargantana?, amb el
grup La Cuca Viu (13 de desembre); i un taller
de lightpainting a càrrec de Bombeto (17 de
gener). Les activitats són gratuïtes, si bé per a
algunes cal inscripció.
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IX
IX edició
edició

Tres activistes pels drets humans
visiten Granollers

Del
4

019
al 16 d'octubre de 2

http://ciutatsdretshumans.cat/

.https://www.facebook.com/ciutatsddhh/

@ciutatsddhh

#ciutatsddhh

Granollers participa un any més en el projecte Ciutats Defensores dels
Drets Humans, una iniciativa que té com a objectiu donar a conèixer la
tasca que realitzen els i les activistes dels drets humans i per conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la defensa dels drets humans
i el suport internacional a les seves lluites.
Del 4 al 16 d’octubre, nou activistes visitaran 15 municipis catalans en la
que és la 9a edició del projecte. Granollers s’hi va sumar ja en la segona
edició i, en aquesta ocasió, rebrà la visita de tres activistes procedents
de Colòmbia, el Sàhara Occidental i El Salvador que participaran en dues
activitats.
Així, el dimarts 8 d’octubre a les 9.30 h es farà una xerrada amb alumnes de 1r de Batxillerat de diversos centres educatius de la ciutat amb la
participació de Leonard Rentería, activista social i artístic de Colòmbia, i
Hayat Rguibo, jove periodista del Sàhara Occidental.
La segona proposta serà el divendres 11 d’octubre amb una xerrada
adreçada als alumnes del Pla de Transició al Treball del Centre Vallès
a càrrec de Freddy Samuel Vázquez «Snif», activista social i artístic del
Salvador.
A més, els quinze municipis participants a aquesta edició del projecte
Ciutats Defensores dels Drets Humans s’han compromès en una declaració institucional a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport
als defensors i defensores de drets humans a escala local i global, en
solidaritat amb el compromís d’aquestes persones per promoure i protegir els drets humans des de la no violència, i en rebuig a les amenaces,
persecució i assassinats que pateixen.
El projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que des del 2013 organitzen diferents municipis catalans, consisteix en nombroses activitats
de sensibilització sobre el paper de les defensores i defensors dels drets
humans, persones que posen en risc la seva seguretat i la seva llibertat
per denunciar vulneracions de drets.
Més informació a: http://ciutatsdretshumans.cat

Cursos per
aprendre
la llengua
de signes
catalana

L’Associació de Persones Sordes de Granollers i
el Vallès Oriental (APSGVO) organitza cursos de
diferents nivells per aprendre a signar, és a dir,
la llengua de signes catalana (LSC).
Concretament, l’entitat programa dos grups
de nivell A1 i A2 d’octubre a abril, de 120 hores
de durada. L’objectiu és propiciar un primer
contacte amb la llengua de signes i amb la
comunitat de persones sordes, perquè els
participants tinguin les eines per poder establir
una conversa inicial. S’ofereix també un nivell
B1 per a persones que ja tinguin una base i hi
vulguin aprofundir. Hi ha diferents opcions (un o
dos dies a la setmana, inclòs el dissabte), amb
sessions de dues hores i mitja, quatre o cinc.
L’entitat té la seu a la Troca, a Roca Umbert (c.
Enric Prat de la Riba, 77).
Més info i inscripcions: lsc.gra.vo@gmail.com
9
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Comença a fer la Mitja 2020

La propera edició de La Mitja se celebrarà
el proper 2 de febrer i aquest 15 de setembre ja s’han obert les inscripcions a la cursa.
Per 14è any l’Ajuntament de Granollers i el
Club Atletisme l’Aire organitzen un programa

d’entrenaments per poder preparar alguna de
les proves que ofereix La Mitja (el Quart, els 10
Km o La Mitja, en funció del nivell dels participants).
S’ofereixen tres nivells d’entrenaments. Un grup
és per a principiants, persones que no han fet
mai La Mitja. El segon grup és per a iniciats,
persones que han fet La Mitja alguna vegada
o són corredores o corredors esporàdics. I el
tercer i darrer nivell és per a les i els atletes que
han fet La Mitja més de tres vegades i corren de
manera habitual
Els entrenaments han començat el 30 de
setembre i els dies i horaris a escollir són
els dilluns, dimecres i divendres en tres franges: 13.30 h, 19.30 h i 20.30 h. El preu de
l’activitat és de 12 euros i inclou tot el programa
d’entrenaments, una assegurança d’accidents i
un obsequi de participació.
El lloc d’inici i finalització dels entrenaments
de tots els grups serà a l’entrada de les pistes
d’atletisme, a la zona de les oliveres.
Les inscripcions ja s’han obert, es tancaran
el dia 25 d’octubre o quan s’assoleixi el límit
d’inscrits i es poden fer en línia a:
www.granollers.cat/esports.

Presentació del projecte europeu
DONA

L’Espai de Debat Educatiu
reprèn l’activitat

L’Associació Esportiva Carles Vallbona lidera el projecte europeu
Erasmus+ Sport DONA (Dual Career for Women Athletes) juntament amb entitats i institucions de sis països europeus més. Aquest
projecte, que s’allargarà fins al juny de 2021, té com a objectiu evitar
que les noies abandonin la pràctica de l’esport en l’etapa de secundària i batxillerat Així, es vol treballar per detectar quina és la causa
per la qual les jugadores deixen de jugar a voleibol en aquesta etapa
i alhora buscar solucions a aquesta situació oferint diferents serveis
(psicòlegs, nutricionistes, fisioterapeutes, logopedes, etc) per tal
d’ajudar-les a compaginar la seva carrera educativa amb l’esportiva.
En aquest sentit, els dies 4, 5 i 6 d’octubre es farà a Granollers la presentació d’aquest projecte europeu amb unes jornades on es donarà
a conèixer la importància de les carreres duals per a les atletes i les
entitats esportives. S’han programat cinc conferències i, a més, el
Club Voleibol Granollers farà també una activitat formativa i de competició en col·laboració amb la Federació Catalana de Voleibol.
La participació en aquestes conferències és gratuïta però cal fer
inscripció prèvia.
Més informació a: http://aecarlesvallbona.cat

Aquest dilluns 30 de setembre s’ha fet una
nova trobada de l’Espai de Debat Educatiu
(EDE) després de l’aturada feta durant les
vacances escolars. És reprèn així aquest
espai participatiu que inclou membres de la
comunitat educativa (mestres, pares, mares,
entitats socioeducatives...) i professionals
relacionats amb la infància i l’adolescència
(0 a 18 anys).
Les sessions, basades en el treball cooperatiu, se centren en reflexionar sobre el
tema escollit pels mateixos participants,
l’autonomia, amb l’objectiu de consensuar
criteris d’actuació i milloran l’entorn educatiu al municipi de manera proactiva.
L’EDE és una activitat promoguda per
l’Ajuntament de Granollers i compta amb
el suport de la Diputació de Barcelona i
Educació360.
Més informació a www.granollers.cat/debat
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Aleix Espargaró apadrina la caminada
per la salut mental del diumenge 13 d’octubre
d’obsequi, estampada amb el disseny guanyador
del concurs convocat amb motiu de la diada.
La jornada seguirà amb botifarrada, animació
infantil i el lliurament dels premis del concurs
de cartells i samarretes (12 h). Podeu fer la
inscripció a la caminada a través del web (www.
granollers.cat/caminadasalutmental). El tiquet
és de 5 € per als adults i de 3 €, per als infants.
Aquests preus seran de 8 i 5 €, respectivament,
si la inscripció es fa el mateix dia de l’activitat.

El motociclista
granollerí
s’adhereix, com
a padrí de la
caminada, a la
lluita contra
l’estigmatització
social de la
malaltia mental

Jornada sobre el suïcidi i les autolesions

Aquest mes d’octubre continuen les activitats
amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental,
organitzades per la Taula de Salut Mental que
formen una quinzena d’entitats i institucions
dels municipis de Granollers, la Garriga i Llinars del Vallès, per sensibilitzar i lluitar contra
l’estigma que sovint acompanya la malaltia
mental i les persones que la pateixen.
El diumenge 13 d’octubre se celebra la caminada popular, apadrinada pel pilot granollerí
de motociclisme Aleix Espargaró. Fins al dia 10
d’octubre hi ha temps per apuntar-s’hi de manera anticipada, amb opció de dos recorreguts:
un de 8 km i un altre de 4 km.
Els participants rebran una samarreta

El dijous 10 d’octubre (9.30 h), la Sala Tarafa
acollirà l’obra de teatre Las zapatillas amarillas,
amb Imagina Teatre, grup del Centre de Dia de
Salut Mental Santa Eulàlia de l’Hospitalet de
Llobregat. Hi assistiran 225 alumnes de 3r de
primària de les escoles Granullarius, S. Espriu,
Estel, Educem, Ferrer i Guàrdia, i Ponent.
El dimecres 6 de novembre, es farà una jornada
sobre el suïcidi i les autolesions en adolescents
i joves, organitzada per la Taula de Salut Jove
del Consell Comarcal. Es farà a Roca Umbert
i s’adreça a professionals relacionats amb
l’adolescència i la joventut. Les inscripcions
seran a través de la pàgina web del Consell
Comarcal (www.vallesoriental.cat).
D’altra banda, fins al 30 d’octubre s’exposen les
obres del projecte Parelles Artístiques al Centre
d’Atenció Primària del c. Museu (vestíbul de la
4a planta); i del 4 al 13 d’octubre la Biblioteca
Can Pedrals mostra els cartells presentats al
concurs pel Dia Mundial de la Salut Mental.
La Garriga i Llinars del Vallès acolliran també
activitats: una jornada lúdica, una caminada
popular i una xerrada.

Acte d’homenatge al president Lluís Companys
en el 79è aniversari del seu afusellament
Dimarts 15 d’octubre, a les 19.30 h.
Jardins de Lluís Companys
(costat Pavelló Municipal d’Esports)
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Inici de temporada a la NAUB1 de Roca Umbert
amb un concert gratuït de Pupil·les

Podeu
consultar tota
la programació
a www.
rocaumbert.cat

La sala de concerts Nau B1 de Roca Umbert
comença nova temporada dissabte 5 d’octubre
amb un concert gratuït del grup valencià Pupil·les, que portarà el seu missatge feminista i reivindicatiu. Les teloneres seran el grup
de Caldes Cable Obsession, que presentaran el
seu disc Viu la Vida.
Les entrades són gratuïtes però cal reservar-les
prèviament a www.rocaumbert.cat. Abans del
concert, a les 20 h, tots els qui vulguin podran
assistir a l’activitat gratuïta “I si parlem de
música”, una xerrada amb el grup dinamitzada
per Joan Gener.
El 19 d’octubre serà la nit dels Bucs de Roca
Umbert, amb un concert en què tornen els BB
Sin Sed. Dècades després del seu últim disc el
grup presenta un nou treball marcat més pel
rock que pel pop. I estaran acompanyats per
dos grups residents als Bucs de Roca Umbert ,
els Zanahorions i 3Golpes, amb la col·laboració
d’AUSA.
L’última proposta del mes serà el 26 d’octubre
amb un concert familiar, el Rock en família.
Descobrint a Queen, on grans i petits podran
gaudir d’una de les millors bandes de tribut a la
mítica banda britànica.

El proper 5 d’octubre, de 10.30 a 13.30h, tindrà lloc a Roca Umbert
Fàbrica de les Arts la 3a edició del Vine a ballar, un tastet gratuït de les
activitats que fan les escoles de dansa de Granollers al llarg del curs.
Així durant tot el matí hi haurà classes gratuïtes de Dansa en família,
teatre, salsa cubana, ballefit, acroioga, Bollywood, acrobàcies i swing, i
hi participen les escoles Àgueda Murillo, Arsènic, Rítmic, Klass Estudi,
Espai Ioga, Shindia, Carlos Carmona i trackdance, i Bigpotters Swing.
Totes les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia a www.
rocaumbert.cat. Les classes es faran al Centre d’Arts en Moviment,
l’espai de Roca Umbert vinculat a les disciplines de dansa, circ i teatre.
El programa d’activitats és el següent:
10.30 h Iniciació a la dansa en família – A càrrec d’Àgueda Murillo
10.30 h The Underground of movement – A càrrec d’Arsènic
10.30 h Salsa cubana – A càrrec de Rítmic
11.15 h Ballefit – A càrrec de Klass Estudi
11.15 h Acroioga – A càrrec d’Espai Ioga
12.00 h Bollywood – A càrrec de Shindia
12.00 h Acrobàcies – A càrrec de Carlos Carmona i Trackdance
12.45 h Swing – A càrrec de Bigpotters Swing
12
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Explorem la Lluna en la tercera edició
del Festival Panoràmic
“Un petit pas per a un home, una passa gegant
per la humanitat”. La frase s’atribueix a Neil
Armstrong, el primer home que juntament amb
Buzz Aldrin va passejar per la superfície de la
Lluna el 20 de juliol de 1969. Els astronautes hi
van arribar a bord de la nau Apollo 11. Aquest
tercer any de Panoràmic, el festival de fotografia, cinema i nous mitjans
audiovisuals més complet, se
centra en aquest satèl·lit mirantse’l i analitzant-lo des de tots els
ROCA UMBERT
angles possibles.
FÀBRICA DE LES ARTS

matar marcians que també faran xalar els més
grans.

Tallers i exposicions lunars
Les artistes Lurdes Basolí i Alicia Kopf impartiran workshops per reflexionar sobre les pròpies
emocions i imatges. Kopf ens
proposa un apropament especulatiu a les idees d’intimitat i amor
GRANOLLERS
FESTIVAL DE CINEMA, FOTOGRAFIA I MÉS
a partir de l’anàlisi d’imatges del
17-20 OCT.
cinema de ciència-ficció i Ba2019
solí, a través de revisar el propi
arxiu fotògrafic professional o
vernacular, ens farà repensar la
nostra fotografia des d’un lloc
més conscient, per generar un
repertori visual més lliure de les
velles estructures colonials tant
reproduïdes pel fotoperiodisme.
Les exposicions d’aquest any
s’enfilen fins a onze, repartides
pels diferents espais de Roca
Umbert, el Museu de Granollers,
el Museu de Ciències Naturals i
el Cinema Edison. Podreu admirar la col·lecció de souvenirs dels
gossos que van anar a l’espai del
fotògraf britànic Martin Parr, la
història fotogràfica de l’imaginat
programa espacial de Zàmbia de
l’artista valenciana Cristina de
www.panoramicgranollers.cat
Middel, el mapping inspirat en
la pel·lícula de Stanley Kubrick
2001: Una odissea de l’espai,
dels artistes Sílvia Isach i Roger
Subirana o la col·lecció de 60
llibres de fotografia comissariada per la italiana
Ilaria Campioli sobre tot allò que ens inspira el
cel. A més a més de la galàctica Transelenita,
una aventura sobre la ingravidesa de l’artista
Marcel·lí Antúnez.

PANORÀMIC

Conferències extraordinàries
En la conferència inaugural, el
reputat fotògraf Joan Fontcuberta i el comissari Andrés Hispano ens parlaran del concepte
d’enguany. Amb el títol Última
Thule: la colonització de l’espai,
es fa honor a les imatges que
ens han arribat aquest 2019 de
l’objecte més llunyà del sistema
solar mai observat. També tindrem la fortuna d’escoltar Carlos
González Pintado, l’enginyer que
va transmetre a la NASA dels
Estats Units d’Amèrica la confirmació de l’arribada a la Lluna de
l’Apollo 11. González ens explicarà per què l’estació espacial
de Madrid va ser la primera a
saber-ho. I entre d’altres propostes, la periodista Marta Roqueta
impartirà una conferència sobre
ciència-ficció feminista a través
del personatge d’animació Steven de la sèrie de
Cartoon Network Steven Universe.
ORGANITZA

Petits astronautes
Aquest any els més joves tindran l’oportunitat
de gaudir el Panoràmic amb un taller de coets
i un d’observació dels planetes Júpiter i Saturn
gràcies a l’Associació Astronòmica de Sabadell.
Al Museu de Ciències Naturals podran conèixer
la història de la reina Cassiopea i la princesa
Andròmeda, dues constel·lacions de l’hemisferi
nord. També hi haurà pel·lícules per a ells com
A Grand Day Out, l’aventura lunar dels divertits
personatges de plastilina Wallace & Gromit i
l’empresa Rex Arcade instal·larà màquines de

PROMOU

AMB EL SUPORT DE

Pel·lícules fantàstiques
Dotze propostes per als adults des dels cèlebres
curtmetratges sobre la Lluna de Georges Méliès
passant pel viatge a la Lluna de Frederic Amat
inspirat en l’únic guió de Federico García Lorca,
fins a la pel·lícula de Bart Sibrel on defensa una
teoria conspiratòria sobre l’arribada de l’home a
la Lluna. El Cinema Edison també ha programat
l’estrena d’Apollo 11 de Todd Douglas Miller.
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1
9 a 14 h. Formació bonificable de 10
hores
Back office comercial: gestió,
comunicació i tècniques de venda
Control de la gestió del temps, comunicació
interna i amb els clients i tècniques actives de
venda per l’assoliment dels objectius
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
3
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i pla d’empresa
Emprenedoria
Granollers Mercat
7
9 de 14 h. Comerciants
Instagram 2. Com fer publicitat a
Instagram
Fes un anunci pas a pas i veu quina és la
publicitat més efectiva per arribar al teu públic.
Granollers Mercat

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

9
9.30 a 12 h. Empresa i emprenedoria.
Formació de 8 hores
Visual thinking al servei dels
emprenedors
Granollers Mercat
9 a 14 h. Formació bonificable de 10
hores
Les regles Incoterms 2020
Conèixer amb profunditat els nous Incoterms
2020 i fer un ús i aplicació correcte en els
negocis internacionals.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
10
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Com muntar una empresa
Emprenedoria
Granollers Mercat
14
9.30 a 13.30 h. Formació bonificable de
35 hores
Nòmines,seguretat social i contractació
laboral
Adquisició dels coneixements bàsics de la
gestió laboral de l’empresa
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
16
9.30 a 12 h. Formació bonificable de 20
hores
Administratius import- export:
actualització i pràctiques de gestió
Gestiones operacions internacionals?
Actualitza’t!
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
9 de 14 h. Empresa i emprenedoria
EmprènLab: Planifica la teva web
Aprofita el canvas del teu negoci per planificar
els continguts i funcionalitats de la teva web
Granollers Mercat
9 a 15 h. Formació bonificable de 30
hores.
Comptabilitat general informatitzada.
Iniciació
Aprèn a portar els comptes de l’empresa
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
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17
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 14 h. Taller de 10 hores per a
empresaris i directius
Com convèncer a les reunions i als equips?
Claus per liderar amb èxit
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
21
9 a 14 h. Formació bonificable de 10
hores
Eines avançades d’Excel
Coneix totes les seves possibilitats!
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
22
9.30 a 12 h. Formació. Empresa i
emprenedoria
Decàleg de bones pràctiques per
sobreviure els primers anys de vida de
l’empresa
Granollers Mercat
9.30 a 12 h. Formació. Empresa i emprenedoria
EmprènLab: Introducció a WordPress.com
El gestor de continguts web més utilitzar
actualment. Treballa amb professionalitat i
seguretat
Granollers Mercat
9 a 15 h. Formació empresa de 6 hores
Be Magnetic: transforma l’atracció del
talent a la teva empresa
Workshop dirigit a professionals de RRHH i
gestió del talent mitjançant Design Thinking
Granollers Mercat - Araland Business
24
9.30 a 13.30 h. Formació bonificable de
6 hores
Sistema 5’s d’ordre i neteja. La millora de
l’entorn de treball
Organitza, posa ordre i controla per ser més
productiu
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Com muntar una empresa
Emprenedoria
Granollers Mercat
29
9 a 14 h. Formació bonificable de 10
hores
Power BI. Nivell 2
Treu partit a totes les seves possibilitats
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
9 a 15 h. Formació bonificable de 10
hores
Formadors i mentors dins l’empresa
Facilitar eines que assegurin la transferència
de l’experiència del formador intern als
participants de la formació
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
31
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i pla d’empresa
Granollers Mercat
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
DIMARTS 1
18.30 h Museu de Granollers
Conferència “El paper de TV3 en el sistema de mitjans de l'estat” amb David
Bassa Org.: AGEVO

DIMECRES 2
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Taller.Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet
21 h Roca Umbert. La Troca
Inici del curs de danses del món (curs
d’iniciació) Més info a,
info@passaltpas.cat Org.: Pasaltpas

DIJOUS 3
19.30 h Museu de Granollers
Conferència “El luxe i el vestit al retaule
de sant Esteve de Granollers”

DIVENDRES 4

La màgia de Jorge Blass al Teatre Auditori
Si t’agrada somiar amb l’impossible, La màgia de Jorge Blass és el teu espectacle. El diumenge 6 d’octubre arriba al Teatre Auditori de Granollers
l’extraordinària forma de fer màgia de Jorge Blass. El mag realitzarà
noves il·lusions amb tecnologia del segle XXI i un dron com a ajudant, tot
envoltat de misteri i una acurada estètica que aconsegueix que tornem a
il·lusionar.
Una hora i mitja d’espectacle per a tota la família on succeiran efectes
impossibles i visualment espectaculars, amb aparicions, desaparicions,
levitacions impossibles i màgia interactiva en què el públic és el protagonista. Amb “La Màgia de Jorge Blass” viuràs en directe les il·lusions que
han captivat personatges com Jackie Chan, Vin Diesel, Scarlett Johanson, Plácido Domingo o al mateix David Copperfield, que ha adquirit els
drets d’un truc que Jorge realitza en el xou emprant Xarxes Socials i
màgia, i que el l’estrella de la màgia americana presentarà a el seu show
de Las Vegas. “Jorge Blass eleva el art de la màgia a un altre nivell“, ha
declarat Copperfield.
Espectaculars efectes màgics amb què Jorge recorre el món actuant en
teatres i televisions de Las Vegas, Hollywood o Xangai i que ara arriben
a Granollers per deixar-nos amb la boca oberta. Els seus espectacles
han estat premiats amb la Vareta Màgica d’Or a Montecarlo i el Premi
Siegfried and Roy a Las Vegas.
Més informació i compra d’entrades: www.teatreauditoridegranollers.cat

10 h Roca Umbert. CTUG
Inici de les classes del curs 2019-20 de
la Universitat Popular de Granollers
Org.: UPG
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies
abans al 93 870 96 51 o a,
reserves@museudegranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (8-9 anys) L'illa
de Mai Més, amb Glòria Gorchs
18 h Biblioteca Can Pedrals
Inauguració del 4t Concurs de Fotografia Matemàtica, organitzat per la
Universitat Popular de Granollers
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove (12-16 anys)
Llibrepensadors, amb Glòria Gorchs
21 h Llevant Teatre
Dansa i teatre. El peix que se'm menja la
cama de la Cia. La Marrón
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

21 h Teatre Auditori de Granollers
Premis Porxada. Gala del comerç de
Granollers

DISSABTE 5
10 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Workshop de Ceràmica: Neriage i àgata,
a càrrec de Mercè Garolera
10.30 h Roca Umbert
Vine a ballar classes obertes participatives. Tastet de les activitats que fan a
les escoles de dansa de Granollers
12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers
Recorregut de la Corona a la Porxada
18 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Per
Durar” a càrrec de Toni Cumella

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert de música clàssica Laudate
pueri. Un vitrall de veus blanques
18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Eulogio
19 h Teatre Auditori de Granollers
Màgia. La màgia de Jorge Blass. Levitaicons, un dron a l'escenari, màgia interactiva... T'atreveixes?
21 h Llevant Teatre
Dansa i teatre. El peix que se'm menja la
cama de la Cia. La Marrón

DIMARTS 8
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) Contes del
Japó

18 h Roca Umbert
Improvisació guiada de moviment amb
Magí Serra

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “The Beatles, fenomen musicosocial del segle XX” amb JMª Francino Arenillas, periodista Org.: AGEVO

19 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició "Only you",
dibuixos de Joan del Bas

19 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Presentació de “Laboratori de recerca
col·laboratiu de Postfotografia”

21 h Centre Cívic Nord
Sopar-Espectacle de l’AV Hostal amb el
grup Les Implicades Org.: AV Hostal

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
La vida sense la Sara Amat
Es repeteix el 29/10 a les 20 h

22 h Nau B1
Concert amb Pupil·les + Cable Obsession
23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80’ amb Josep Resina

DIUMENGE 6
5.45 h Estació d’Autobusos Sagalés
Caminada. 30a Matagalls - Granollers
Inscripcions fins al 3 d’octubre
Més info a, www.aeg.cat. Org.: AEG
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició “Tu investigues”. Activitat dirigida a públic familiar.
Es repeteix a les 12.30 h
12 h Cinema Edison
Petit Edison. El bosc de Haquivaqui, de
Rasmus A Sivertsen
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DIMECRES 9
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet
19 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Presentació de “Laboratori de recerca
col·laboratiu: Una excusa per dibuixar”
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia. Passió i
destrucció. La bèstia humana

DIJOUS 10
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks Martin Luther King & the
fight for civil rights
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Beneïda sigui la
serp, de Sònia Moll (Godall Edicions)

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
El cuento de las comadrejas
Es repeteix l’11/10 a les 21.30 h i el
12/10 a les 18 h

DIVENDRES 11
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies
abans al 93 870 96 51 o a, reserves@
museudegranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (6-7 anys)
La vall dels Mumin, amb Glòria Gorchs
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (10-11 anys)
Andana 9 i 3/4, amb Glòria Gorchs
19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
El cocinero de los últimos deseos
Es repeteix el 12/10 a les 20.30 h i el 13/10
a les 19 h

DISSABTE 12
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Jerusalem
22.30 h Casino de Granollers
Festa Country

DIUMENGE 13
10 h Avinguda del Parc
Caminada per la salut mental 2019
Org.: Taula de Salut Mental Granollers
i AEG
11 h Museu de Granollers
Itinerari “Una finestra dues finestres
tres finestres” Jornades Europees del
patrimoni de Catalunya 2019
11 h L’Adoberia. Centre d’interpretació
històrica
Taller “Dibuixem el Granollers medieval” (6 a 12 anys)
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició “Tu investigues” Dirigida a públic familiar
Es repeteix a les 12.30 h

17.30.h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. El Patufet Una adaptació del
clàssic de la Petita Brownie!

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

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Duo Tucan

19 h Museu de Ciències Naturals
Club de lectura de ciències naturals
Taxonomia

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Jerusalem

DILLUNS 14
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions,
Ciència cuina i gastronomia

DIMARTS 15

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la El conte de la
serventa
19.30 h Museu de Ciències Naturals
Ponència. “L'estudi dels ratpenats al
Museu de Ciències Naturals de Granollers” amb Carles Flaquer

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “L'epopeia de Guilgamesh”
amb Irene Cordón Org.: AGEVO

19.30 h Casino de Granollers
Els Debats del Casino “Qui mana al
món?” amb Alfons Duran Pich

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura + 17 anys. Descobrint
els clàssics. Dràcula

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
El orden divino. Es repeteix el 18/10 a les
21.30 h i el 19/10 a les 18 h

19.30 h Jardins de Lluís Companys
Acte d'homenatge al president LLuís
Companys en el 79è aniversari del seu
afusellament

DIMECRES 16
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys)
Contes del Japó
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 m) Sons de colors
18 h Llibreria La Gralla
Taller d'escriptura d'adults
19 h Centre Cívic Nord
Taller de reanimació cardiopulmonar a
càrrec de l'AV del barri del Lledoner

DIJOUS 17
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (6-7 anys) La
família Melops, amb Pilar Llorens
18 h Roca Umbert
Obertura Festival Panoràmic Granollers

20.30 h Nau B1
Ponència inaugural “Última Thule, la
colonització de l’espai” a càrrec de Joan
Fontcoberta i Andrés Hispano

DIVENDRES 18
10 h Roca Umbert. CAM
Projeccions del Festival Panoràmic
durant tot el dia
Més info a, www.panoramicgranollers.cat
17 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Presentació DiverDivendres 2019-2020
DiverCinema. “Zinematik. Mecanismes
Cinematogràfics primitius”
Org.: Xarxa de Centres Cívics
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres
mans!”. Inscripcions a partir de 15 dies
abans al 93 870 96 51 o a / reserves@
museudegranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h
19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. La improvisació al piano
19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Tu fotografia. Es repeteix el 19/10 a les
20.30 h i el 20/10 a les 19 h

20 hTeatre Auditori de Granollers
Música clàssica. "Carles Marigó"
21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit. Mag Dodó màgia
21 hTeatre Auditori de Granollers
Teatre. Solitudes

DISSABTE 19
9 h Plaça de la Porxada
Fira de Les Golfes
10 h Nau B1
Concert amb BB sin sed + Zanahorions
i 3Golpes
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) Minimúsics
11 h Roca Umbert. CAM
Projeccions del festival Panoràmic
durant tot el dia
Més info a, www.panoramicgranollers.cat
12 h Escola Pereanton
Celebrem els 100 anys de l’escola
Confirmar assistència a centenari@
pereanton.cat
12 h Llibreria La Gralla
Taller infantil literari i creatiu sobre
el conte Else & Barbulette De Susana
Arrabal
12 h Plaça Jaume Primer el conqueridor
Gran barbacoa i concurs de truites
12 h Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès. Saturday
Family Fun (6-10 anys)
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar “La història de la reina Cassiopea i la princesa Andròmeda”
Es repeteix a les17.30 i 18.15 h
18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Festival Panoràmic Granollers
18 h Centre Cívic Nord
L'Hostal del terror
Sessió infantil de 18 a 19 h, sessió de
nit, de 19 a 23 h, (a partir de 13 anys)
Activitat gratuïta.
Org.: Comissió de Festes del Barri de
l’Hostal
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19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. “Planetes en moviment”
19.15.h Espai d’Arts
Conferència “Cap a una capitalització
de l’espai: el projecte fotogràfic d’Ezio
d’Agostino”Més info a, www.panoramicgranollers.cat
19.30 h Roca Umbert
Vine a veure els planetes Júpiter i
Saturn.
Més info a, www.panoramicgranollers.cat
20.30 h Roca Umbert
“Mapping Kubrick’s Odyssey”de Sílvia
Isach i Roger Subirana
Més info a, www.panoramicgranollers.cat
20.30.h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena
Org.: ASGRAM
21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
Org.: Tot Country
21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. La maldición de los hombres
Malboro
23 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes

DIUMENGE 20
11 h Roca Umbert Espai d’Arts
Workshop: Albus colonusa, càrrec de
Lurdes Basolí. Més info a,
www.panoramicgranollers.cat
11 h Roca Umbert. CAM
Projeccions Panoràmic durant tot el dia
Més info, www.panoramicgranollers.cat
11 h Roca Umbert
Taller familiar “Construcció de coets”
Més info a, www.panoramicgranollers.cat
11.05 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar “La història de la reina Cassiopea i la princesa Andròmeda”
Es repeteix: 11.45 h, 12.30 h i 13.15 h
11.30 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Space
dogs” de Martin Parr, a càrrec de Joan
Fontcuberta. Més info a,
www.panoramicgranollers.cat
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12.30 h Roca Umbert. CAM
Projecció de The Cosmic. Més info a,
www.panoramicgranollers.cat
18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Ludo
18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Camelot

DILLUNS 21
14 h Llibreria la Gralla
Taller d'escriptura juvenil
19 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre La Rambla de les floristes

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 i 93 842 67 62 /
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 Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove (12-16 anys) Errata
amb Íngrid Blanch
18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Joan Brossa”, amb Fina
Dantí. Org.:AGEVO

DIMECRES 23

20 h Cinema Edison
Projecció de dos films dels Fons audiovisuals de l'AMGr: L'enterrament de
la sardina (1929) i Granollers Industrial
(1922) Commemoració del Dia Mundial
del Patrimoni Audiovisual
Col.: AC i el Cinema Edison

DIJOUS 24
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Bones confitures
19 h Museu de Granollers
Documental Per Durar

DIVENDRES 25
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies
abans al 93 870 96 51 o a / reserves@
museudegranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h
18 h Llibreria La Gralla
Story Time, amb Kids & Us
19 h Cinema Edison
Projecció del film dels Fons Audiovisuals de l'AMGr L’enterrament de la
sardina (1929) de Josep Bosch Plans,
en commemoració del Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual
Es repeteix a les 21.30 h, el 26/10 a les
18 i 20.30 h i el 27/10 a les 19 h

DISSABTE 26
10 h Roca Umbert
Workshop de dansa contemporània amb
José Agudo

16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 m) Sons de colors

17.30 hBiblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 m) Sons de colors

17.30 h Nau B1
Concert amb Rock en família
Descobrint a Queen

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès. Literature and Art,
dinamitzat per Inorbis
19 h Roca Umbert. Espai d'Arts
Col·loqui. “Dibuixem i conversem sobre
experiències editorials vinculades al
dibuix”, coordinat per Ricardo Muñoz
Izquierdo

18 h Museu de Granollers
Taller “Com es fa un vitrall” Activitat a
l’entorn de l’exposició Retorn del retaule
gòtic de sant Esteve a Granollers
21 hTeatre Auditori de Granollers
Teatre L'habitació del costat

EXPOSICIONS
23 hCasino de Granollers
Festa de Salsa i Bachata

DIUMENGE 27
11 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Taller familiar “La colonització de
l’espai”
11 h Museu de Granollers
Itinerari “El fum de les xemeneies i
Granollers”
11.30 h Plaça de la Porxada
48è Festival Sardanista, amb la cobla
Ciutat de Granollers
Org.: Agrupació Sardanista
17 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles Petit Baby Esfèric. Apropa els
nadons al món de les esferes (0-3 anys)
Es repeteix a les 18 h
18 h Casino de Granollers
Ball Social amb David Magen

DILLUNS 28
18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts

DIMARTS 29
18.30 h Museu de Granollers
Conferència "Solo in Papua" amb Rai
Puig. Org.: AGEVO
19 h Biblioteca Roca Umbert
Debat . Taller de pràctica filosòfica
“L'estètica de les revolucions. L'art com
a forma d'interpretar el món. La bellesa
com a criteri” Amb Mariano Fernández i
Fèlix Rabal

DIMECRES 30
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès. Story Time (+4 anys)
The Frog Prince

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència El fil de la Història...
“Història contemporània de Catalunya.
La guerra del Francès. L'absolutisme
de Ferran VII, la Revolució Liberal i la
Primera Guerra Carlina” (1808-1843),
amb Diego Valverde Col·l.: UPG
18 h Patí de la Masia Tres Torres
Castanyada Popular
Org.: AV Tres Torres
18 h Plaça Jaume I el Conqueridor
Castanyada del Lledoner
Org.: AV Lledoner
19 h Biblioteca Can Pedrals
Espectacle de petit format per adults
“Posi'm dues cerveses i una taula periòdica si us plau”

DIJOUS 31
17 h Plaça de la Porxada
Celebraciò de La Castanyada
Org.: AV Granollers Centre
18.30 h Plaça de la Porxada
Festival infantil musical
Org.: AV Granollers Centre
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès. Crazy Quiz! (8-12 anys)
Amb Cambridge School
18 h Casino de Granollers
Festa de la Castanyada, amb Chus
18 h Centre Cívic Can Bassa
Castanyada i mercat d’intercanvi
Org.: AV Can Bassa
19 h Pati del Centre Cívic Can Gili
Castanyada al barri de Can Gili
Org.: AV Can Gili
19 h Davant del CC. Jaume Oller
Castanyada AV Tres Torres
Org.: AV Tres Torres

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Balonmano Granollers: un esport per
a una ciutat” Fins al 22/11
MUSEU DE GRANOLLERS
“Afinitats. Sobre les col·leccions
del Museu de Granollers”Exposició
permanent
”Retorn a Granollers del retaule gòtic
de sant Esteve”Fins al 22/03/2020
“Per Durar“Fins al 17/11
“Papers adormits“Fins al 24/11
“Space dogs“ de Martin Parr Del 17/10
al 10/11
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ Exposició permanent
“El meu nom és Calotriton i només visc
al Montseny!” Fins al 17/10
“Carrera espacial a la Luna”Del 17/10
al 10/11
BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Cartells pel Dia Mundial de la Salut
Mental 2019 A partir del 4 d/10
Mostra de fotografies presentades al IV
Concurs de Fotografia Matemàtica
Del 4 al 18/10
BIBLIOTECA ROCA UMBERT
“I si te les toques?”Del 26/10 al 9/11
ESPAI D’ARTS
“Afronautes” Del 17/10 al 17/11
CAN JONCH. CENTRE CULTURA PER LA
PAU
“Pots mirar sense jutjar?“Fins al 25/10
DENTS DE SERRA. ROCA UMBERT
“Moon Project” Del 17 al 27/10
“Les coses que veieu al cel. Mostra de
fotollibres” Del 17 al 27/10
CENTRE D’ARTS EN MOVIMENT
“Space Invader Panoramic” Mostra de
videojocs a càrrec de Rex Arcade Del 17
al 20/10
LA TÈRMICA
“Transelenita” Del 17 al 27 d’octubre
ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Cromàtic” De l’1/10 al 3/11
ESPAI GRALLA
“Only you” Del 5/10 al 2/11
CINEMA EDISON
“Ultima Thule”Del 17/10 al 17/11
19
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ENTREVISTA A

Joan Fontcuberta
Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) és
un dels fotògrafs catalans amb més
projecció internacional. Artista, docent,
assagista i crític, promou la fotografia
contemporània amb esdeveniments
com el Festival Panoramic, que del 17 al
20 d’octubre se celebra a Roca Umbert.
Assessor –o catalitzador, tal com
ell prefereix dir-ne– de la Fàbrica
de les Arts en l’àmbit de la imatge,
la fotografia ha estat sempre molt
present en la seva vida: el seu pare
tenia una agència de publicitat. El clic
definitiu va ser en descobrir la màgia
d’un laboratori de revelat. Reconegut
amb nombrosos premis nacionals i
internacionals, entre ells, el Hasselblad
(2013), considerat el Nobel de fotografia.
Som a les portes de la 3a edició de Panoramic,
festival de cinema, fotografia i recerca de nous
llenguatges audiovisuals. Què no ens hauríem
de perdre?

Panoramic busca una fita històrica -l’any passat
era el 50 aniversari del Maig francès com a excusa per parlar de la idea de revolta, de desobeir un
statu quo per proposar coses noves-, que permeti
articular la programació; en aquest cas la Lluna
és un pretext per parlar de recerca, d’exploració,
d’aquesta voluntat dels humans per anar sempre
una mica més lluny. El títol, Última Thule, és una
referència a l’objecte de l’espai més allunyat al qual
ha arribat una sonda, o sigui, un enginy tecnològic
humà. Estem engrescats amb un programa que és
bastant transversal, per a especialistes i profans,
joves i grans.
Se’m fa difícil triar algunes coses en detriment
d’altres, però venint de la fotografia, parlaré de
l’exposició de Cristina de Middel, jove artista de
ressò internacional, autora de la sèrie Els afronautes; del treball també molt interessant d’Alicia
Kopf sobre l’exploració àrtica, que al segle XIX
era també una última frontera, a la terra; de la
instal·lació de Marcel·lí Antúnez sobre la falta de
gravetat, un artista que fa unes performances sempre provocatives i espectaculars. També tenim un
petit cicle dedicat a Georges Méliès; una exposició
de fotografies de la NASA al Museu de Ciències
20

© TONI TORRILLAS

fotògraf, impulsor del Festival Panoramic

Joan Fontcuberta a Roca
Umbert, on té el seu estudi
professional.

Naturals i una altra al Museu del marxandatge
sobre gossos cosmonautes que va comportar la
carrera espacial entre soviètics i americans; tallers
per a escoles…
Sempre amb la lluna de fil conductor…

La idea de la lluna es toca des de diferents vessants,
la del coneixement científic i també des del simbòlic, mitològic, religiós, de ciencia-ficció… En fi,
s’ofereix una riquesa temàtica, des de la humilitat
dels nostres recursos i plantejaments. Hi haurà prou
teca per a tothom amb una mica de curiositat.

“Si hem estat
capaços de fer
tres edicions
de Panoramic
vol dir que es
consolida i que
es fa un forat en
el context de la
cultura visual”

Des de fa 6 anys té l’estudi professional a Roca
Umbert, Fàbrica de les Arts.

Crec que Roca Umbert és una perita en dulce, una
perla; potser no ens n’adonem perquè sempre
l’hem tinguda molt propera, però tota la gent que
ens visita queden astorats del que està passant aquí.
M’agradaria que la gent de Granollers en fos cada
cop més conscient i se’n sentís orgullosa. Per mi
Roca Umbert és un context de treball i de complicitats: tinc com a veïns una sèrie de creadors
d’altres disciplines, i això enriqueix i possibilitat
el diàleg i la confrontació amb altres disciplines,
en un clima de treball estimulant, de cordialitat i
col·laboració. No crec en l’artista que treballa sota
un pont, sinó en el que es connecta amb el màxim
de xarxes possibles.
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“M’agradaria que Granollers fos cada cop més conscient
de la perla que és Roca Umbert i se’n sentís orgullosa”
Creu que l’esperit crític va a la baixa?

Com ha viscut l’evolució de la fotografia de l’era
analògica a la digital?

Em preocupa el nivell general de cultura. Per mi
la cultura és la matèria sobre la qual s’edifica tot.
Quan diem que al nostre país tenim una crisi
política, jo ho canviaria i diria que tenim una crisi
cultural que fa que no hi hagi prou cultura política.
La cultura ens dona un context, un coneixement,
unes referències. Sense aquesta cultura estem
desproveïts, nus i actuem per instints i motivacions
primàries. Des del món de la fotografia la nostra
“Per mi el sentit aportació ha de ser per una alfabetització visual, fer
de l’humor és pedagogia del paper que la imatge juga avui dia en
substancial a la tots els àmbits: personal, econòmic, polític…

Abans la fotografia la reservàvem per a moments
solemnes de la nostra vida, perquè era difícil fer-la
i costosa. Ara, cada clic és gratuït, de manera que
cada dia fem més fotografies amb el mòbil de les
que podia fer un professional en un mes fa unes
dècades. La imatge s’ha tornat molt més accessible,
immediata i fàcil. El component positiu d’aquesta
banalització és que de manera natural ens convertim en homus fotograficus, en individus que ens
comuniquem amb paraules i també imatges. Per
mi, la situació d’ara és molt més rica que la que teníem abans. Cap a on anem? Difícil de predir, però
sí que veiem que la intel·ligència artificial i els
algoritmes cada cop tenen un paper més preponderant. Moltes imatges fotogràfiques ja han estat
creades per ordinadors.

intel·ligència,
a la raó” Una imatge val més que mil paraules?

Aquesta pregunta, que em fan sovint, la responc
dient que una fotografia val més que mil mentides.
Sempre immers en la feina, com desconnecta?

Els seus projectes s’encaminen a fer reflexionar l’espectador a partir del joc, l’engany i de
posar en evidència que les coses no són el que
semblen.

Sempre m’ha interessat analitzar com la transmissió d’informació no és innocent i neutra, sinó
que arriba carregada d’elements que la fan més
expressiva. Això ho he anat portant al terreny de
la imatge, per veure per què fa uns anys quan
vèiem una imatge fotogràfica tendíem a confiar
cegament en el que ens ensenyava. Pensava que
l’objectivitat no podia existir, sinó que hi havia
punts de vista. Quan em deien “la fotografia és
una evidència”, jo deia “una evidència de la seva
pròpia ambigüitat”. En cada context científic, religiós, polític… la fotografia acompleix un paper
diferent i l’espectador n’ha de ser conscient per
descodificar-la correctament.

Joan Fontcuberta coordina
diversos projectes ara mateix,
que explica amb entusiasme.
A sota, treballant a l'estudi
amb les fotos d'un arxiu de
premsa que li han fet arribar
des de Mèxic. En els seus viatges visita arxius fotogràfics
de tot el món.

Quan em pregunten quan faig vacances dic que
sempre, i si em pregunten quan treballo, sempre treballo. No hi ha separació. Sempre he dit
que soc molt afortunat perquè em puc dedicar al
que m’apassiona. Si fes d’agent d’assegurances o
d’oficinista…, m’hi dedicaria a l’arribar a casa,
perquè és el que m’omple, estimula i on trobo el
sentit. I crec que és el que faig bé i des d’on puc
aportar el granet de sorra i agrair el que la societat
m’ha donat.

Per mi el sentit de l’humor és una estratègia per
copsar l’atenció i la complicitat de l’espectador,
no vol dir renunciar a dir coses serioses, sinó
renunciar a dir coses avorrides. Per mi l’humor és
substancial a la intel·ligència, a la raó. M’agrada introduir amb dosis d’humor continguts que poden
ser molt crítics i punyents, sempre amb aquesta
lleugeresa de saber-se prou fràgil per riure’s d’un
mateix.

© MAR BARBANY

Quin paper juga el sentit de l’humor en el seu
treball?
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Els grups municipals opinen
Primàries
Granollers
per la Independència,
per què fer?
L’any 1976 Josep Pallach, per mi el darrer
polític socialista català, va escriure el llibre La
democràcia, per què fer? La pregunta em ve al
cap sovint i és tota una lliçó de vida.
En Joan Ricart deia en el nostre darrer article
que, els de Primàries, som els “nous de la
classe”. En un curs malauradament ple de repetidors, afegiria jo.
Sorgeix la pregunta: nou curs, per què fer?
La primera resposta, de calaix: per representar i
donar veu a 1.477 persones que van creure en
el nostre projecte.
Segona resposta: per aprendre. I ja hem après
un munt de coses. I de moltes assignatures.
De Matemàtiques, per exemple, hem après que
hi ha repetidors que ens volen fer creure que,
arrodonit, un 3% és igual a un 10% o que la
suma de 1+4+4 tant li fa que sigui 9 o 155.
De Llengua, que l’important en una frase no és
tant el substantiu (“unitat”) com l’adjectiu (“estratègica”), malgrat que no en sàpigues justificar
el significat.
De Ciències, que l’aire que respirem els granollerins és immillorable, tot i que es fa difícil de
comprovar al laboratori perquè els aparells estan
sempre espatllats.
D’Història, que la frase “és l’economia, estúpids”, que va fer president a Clinton, aixeca
passions entre els repetidors.
D’Ètica, que el repetidor més eixerit pot
justificar la despesa pública dient que “no es
tracta d’obligacions morals, sinó d’obligacions
legals” (sic), sense que el tutor el faci fora de
classe.
A Música, “tocant el violí”, és on els repetidors
sobresurten i treuen les millors notes. Al contrari
que a Educació Física, on als “nous” ens toca
anar a buscar “les pilotes que els repetidors tiren
fora”, contínuament.
L’estona de Tutoria es fa servir per explicar-nos,
als alumnes que pintem llaços grocs al quadern,
les excursions del tutor. A Lledoners per exemple. Obviant, això sí, explicar de què va parlar
amb la gent que s’hi va trobar. De justícia, de
donar voltes a una Porxada o de balcons, segur
que no.
A l’hora del pati sovint rebem visites d’altres
escoles. Totes són acomiadades pel nostre tutor
amb un “en prenem nota”, malgrat no vegis
mai a ningú escriure res.
Nou curs apassionant. Us en passarem els apunts.
Tanmateix us convidem a fer-nos arribar
qualsevol opinió que creieu adient per millorar. Perquè seguim pensant que Primàries
som tots.
El nostre únic objectiu: progressar adequadament.
Per Granollers i pels granollerins.
Carles Canet i Estrany

Granollers per la Independència – Primàries
Catalunya
Twitter: @PrimariesG
A/e: granollersxindependencia@granollers.cat
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Ordenanzas de
protección a los animales

Se estima que en España hay cerca de veinte
millones de animales de compañía, lo que
supondría que prácticamente el 40% de los
hogares contarían al menos con una mascota.
El incremento en los últimos años es notable
(aproximadamente del 200%), especialmente en los entornos urbanos. Cada vez son
más las personas que sienten a las mascotas
como un miembro querido de su núcleo
familiar.
Ciutadans Granollers propone que nuestra
ciudad disponga de unas ordenanzas actualizadas que regulen la tenencia responsable
y protección de los animales de compañía,
pues las últimas son de hace casi 20 años.
Es necesario que se revisen de manera
completa numerosos aspectos como son la
adopción de animales, especificar cuáles deben ser las condiciones higiénicas mínimas,
prohibir los collares de castigo, delimitar el
uso de bozales, la difusión de avisos de animales extraviados, crear protocolos de actuación ante el abandono o maltrato. También
comprobar y actualizar los protocolos y sanciones administrativas para dotar a nuestra
policía local de las competencias necesarias
para tramitar expedientes que contribuyan al
debido cumplimiento de las ordenanzas.
Para la actualización de estas ordenanzas
proponemos la creación de una Mesa o
Consejo Local de Protección a los Animales
que cuente con la participación de activistas,
entidades, protectoras y el asesoramiento del
Ilustre Colegio de Abogados de Granollers.
Este nuevo consejo municipal sería un punto
de encuentro y nexo comunicativo entre
ayuntamiento y asociaciones protectoras de
los animales.
Como administración pública estamos
obligados a velar por la protección de los
animales y a exponer de forma clara las
normas que garanticen la conciliación de
su bienestar con la convivencia y respeto
hacia el resto de los vecinos. Es necesario
que esta actualización esté accesible para
todos los ciudadanos en la página web de
nuestro Ayuntamiento, pues es prácticamente
imposible encontrar las aprobadas hace ya
20 años.
La aceptación de nuestra moción sería un
granito más de arena en la consolidación de
Granollers como ciudad progresista y comprometida con la protección de los animales
de compañía.
Juan Manuel de Vargas

Concejal Grupo Municipal Cs Granollers
¡Síguenos en las redes sociales!
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Junts
L’antipolítica
(o com intentar governar
sense Catalunya)
El proper 10 de novembre es repetiran
les eleccions al Congreso de los Diputados. Serà la 4a vegada en 4 anys,
després que el clar guanyador del 28
d’abril, Pedro Sánchez, hagi estat incapaç
d’articular una majoria que li permetés
ser investit president i constituir govern.
Després encara ens haurem de sentir dir
que el bloqueig i la paràlisi política estan
instal·lats a Catalunya.
Que no s’hagi format govern a Madrid
té molts motius. Un és la tendència, cada
vegada més, a entendre el pacte polític
com una pèrdua, una deshonra i una
cessió –evidentment, hi ha cessions,
però per arribar a un bé superior–.
L’altre és el tacticisme de fer política amb
enquestes noves setmanalment i basar
tota l’acció en els interessos purament
electorals. El PSOE –que ha estat qui ha
forçat el no-acord i per tant la repetició electoral– ha jugat clarament amb
l’expectativa de millorar resultats el
10-N que li permetin governar en solitari o amb hipoteques mínimes. Veurem si
li surt bé la jugada.
Però un motiu de pes és la incapacitat
col·lectiva dels partits estatals de proposar res per resoldre el conflicte democràtic que existeix a Catalunya. A les
portes de l’aniversari de l’1 d’Octubre,
d’una sentència que es preveu ignominiosa, amb presos polítics i exiliats i amb
la intensificació de la repressió contra el
moviment independentista, l’Estat ha decidit que vol seguir provant de governar
sense –o el que és més greu, en contra
de– Catalunya. És un error. Quatre eleccions en 4 anys demostren que això perpetua el bloqueig. Els problemes polítics
es resolen amb la política, els problemes
democràtics es resolen democràticament.
Quan en Jordi Cuixart va dir que “ho
tornarem a fer”, la frase admetia moltes
accepcions. Tornarem a reivindicar els
nostres drets, tornarem a ser ferms en les
nostres posicions, tornarem a dialogar
si apareix algú valent a l’altra banda,
tornarem a votar si cal i tornarem a autodeterminar-nos si és necessari.
Àlex Sastre

Junts per Granollers

PSC

ERC

Una fiscalitat més justa

Seguir dibuixant el futur

S’acosta un període d’activitat política
molt important: els plens d’ordenances
i de pressupostos. Dos plens en què les
polítiques agafen forma i es tradueixen
en partides d’ingressos i de despeses.
Pel Grup Municipal d’ERC, aquest és un
tema transcendental atesa la capacitat de
cohesió i dinamisme que pot aportar
a la ciutat: com i què recaptes, i com i
amb què gastes és un reflex del tipus de
ciutat que vols construir i els valors que
vols transmetre.
Les Ordenances Fiscals són una eina de
recaptació, però també haurien d’actuar
com a eina de cohesió, dinamisme i de
justícia. Incentivar bones pràctiques
mediambientals i socials a les empreses
ajuda a cohesionar la ciutat, perquè serveix per vetllar per la salut i el benestar
de la ciutadania. Incorporar un model
redistributiu i la tarificació progressiva
és cohesió perquè genera justícia social.
També és dinamisme perquè es generen oportunitats: oportunitat de sortir
de la precarietat, de mantenir el petit
negoci, de viure fent el que t’agrada,
d’emancipar-te i llogar un pis; en definitiva, tenir l’oportunitat de viure una
vida plena i digne.
Les fórmules assistencialistes que aplica
l’equip de govern no permeten assolir
una veritable justícia social que garanteixi la igualtat d’oportunitats i l’equitat.
Des d’ERC seguim apostant i reclamant una fiscalitat municipal més
justa, progressiva i redistributiva, que
fomenti la igualtat d’accés als serveis
públics i atengui els col·lectius i àmbits
més necessitats de protecció i defensa.
Així mateix, la fiscalitat també hauria de
ser generadora d’oportunitats, principalment en la innovació, la protecció
del medi ambient, l’emprenedoria i
la transmissió cultural, elements claus
per la millora del benestar i la vida dels
granollerins i granollerines. Estarem
atents, després de les ordenances, vindran els pressupostos.

Volem seguir construint un nou futur per
a Granollers. I volem fer-ho amb tothom,
amb fermesa i objectius clars.
La ciutat ha avançat molt. La força de la
nostra gent, la potència de la societat
civil i la riquesa del nostre teixit associatiu han estat la clau, acompanyada per un
govern municipal sòlid, obert i dialogant
que posa la ciutat i la seva gent com a
prioritat fonamental. Una acció de govern i una estabilitat política sorprenent
en el context social i polític ple de dificultats en què vivim, que és reconeguda.
Noves actuacions des de l’Ajuntament,
que tenen com a fil conductor també
l’Agenda 2030 aprovada per l’Assemblea
General de l’ONU per al desenvolupament sostenible que va marcar quins
eren els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible universals, transformadors i inclusius que descriuen
els principals reptes relacionats amb el
desenvolupament als quals s’enfronta la
humanitat.
La finalitat dels 17 ODS és garantir una
vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per a tothom, ara
i en el futur, també a Granollers. Aborden una sèrie de necessitats socials com
l’educació, la salut, la protecció social i
les oportunitats laborals, a més del canvi
climàtic i la protecció mediambiental
que no ens són aliens i que formen part
dels reptes que volem assumir.
Es tracta de pensar la ciutat del futur, de
posar negre sobre blanc en les necessitats
de la nostra ciutadania, amb la responsabilitat de definir propostes sensates,
possibles i alhora, plenes d’ambició per
seguir construint la ciutat amb la il·lusió
i l’esperança d’un futur cada dia millor.
Compartim els valors de la igualtat, la
justícia social i la solidaritat per fer realitat les nostres propostes per als propers
quatre anys.
Esforç, responsabilitat, honestedat,
treball en equip i la capacitat d’escoltar i
consensuar al servei de la nostra ciutat,
per tal d’aconseguir millorar la qualitat
de vida de tots els granollerins i granollerines.

Lorena Torró i Garrido

Regidora del Grup Municipal d’ERC-AM
esquerra@granollers.cat
WhatsApp: 690082630

Jordi Terrades

Portaveu del PSC a l’Ajuntament
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2200H

PUPIL·LES
+ GRUP TELONER
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2200H

BB SIN SED
+ ZANAHORIONS
+ 3 GOLPES

NIT DELS BUCS DE ROCA UMBERT

26

/10

1730H

ROCK
EN FAMÍLIA
DESCOBRINT
QUEEN
Cita’ns a les xarxes i entra en el sorteig d’entrades
de concerts de la temporada! @SALANAUB1
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