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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
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TELÈFONS D’INTERÈS

ABS GRANOLLERS OEST – CANOVELLES 93 846 83 28

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD – LES FRANQUESES 93 861 80 30

ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL 93 879 16 25

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 93 860 44 47

ESTABANELL I PAHISA (AVARIES) 900 154 444

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

NATURGY. 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

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 93 842 66 10

OFICINA DE SUPORT A LES 93 842 68 33
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 93 842 67 89

AVISAR CONTENIDORS PLENS 900 897 000
(PAPER, ENVASOS I VIDRE)
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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 

Alumnes de la Societat Coral Amics de la Unió cantant davant 
l’Arbre de Nadal situat a la pl. de la Corona. Foto: Toni Torrillas

Txell Teixidó
responsable d’Amics

de la Gent Gran al Vallès

Raquel Tapia i 
Josep Maqueda

voluntaris de l’entitat

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

 

AL TOMBANT 
DE DOS SEGLES
FOTOGRAFIES DE TOMÀS TORRABADELLA

DEL 4 DE DESEMBRE DE 2019 AL 25 DE FEBRER DE 2020
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6

Mercat a la plaça de la Porxada, 1908. 
Fotografia i fons Tomàs Torrabadella / AMGr
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El Nadal ja s’ha encès a Granollers: llums de colors, engala-
naments nadalencs, i paradetes de pessebres i ornaments ja 
llueixen i omplen places i carrers. L’arbre gegant il·luminat de 
12 metres instal·lat a la plaça de la Corona tornarà a ser, de 
ben segur, l’objectiu preferit de les càmeres de granollerins i 
visitants. 
L’agenda nadalenca de ciutat recull una vuitantena d’activitats 
pensades, sobretot, per als infants, que abans de començar 
les vacances rebran la visita dels patges reials a l’escola per 
repartir-los la pols màgica. Els Reis d’Orient, que aquest any 
estrenen vestimenta, tornaran a instal·lar el campament a 
Roca Umbert, on nens i nenes podran tafanejar les tendes on 
s’allotgen, descobrir on es fabriquen els regals i veure com tre-
ballen el patge Gregori i en Picarol. 
Tallers, nadales, Parc Infantil de Nadal, caldo, concerts, teatre, 
cinema, planetari, tió solidari... Podeu consultar totes les activi-
tats a: www.granollers.cat/nadal 

El 22 de desembre de fa 40 anys 
la grossa de la rifa de Nadal va 
caure íntegrament a Granollers. 
El número afortunat va ser el 
40.286 i qui es va encarregar 
majoritàriament de repartir la 
fortuna, 6.400 milions de pes-
setes de l’època (38.464.774,68 
euros), va ser la parròquia de 
Fàtima, en participacions de 
80 pessetes. Aleshores Gra-
nollers tenia 40.000 habitants. 
Aquell mateix dia, per acabar 
d’arrodonir la festa, l’Areslux 
Granollers guanyava per primera 
vegada al Real Madrid a la lliga de 
bàsquet (95-86).

EL NÚMERO AFORTUNAT DE LA GROSSA DE LA 
LOTERIA NACIONAL TAMBÉ ES VA VENDRE A 

L’ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 DEL CARRER DE SANT 
ROC. FOTO: ESTEVE GIRONELLA / AMGR
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FIRA D’ARTESANS
Divendres 6, 13, 20 i 27 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de desembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de desembre
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de desembre
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 7, 14 i 28 de desembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 7 i 21 de desembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 7 i 21 de desembre
De 9 a 21 h. C. d’Anselm Clavé, 40

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 8 i 22 de desembre
Matí. C. de Rafael de Casanova, pg. del parc de 
Ponent

FIRA DEL DISC
Divendres 13 i dissabte 14 de desembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans i 
col·leccionistes)
Dissabte 14 i 28 de desembre
De 9 a 14 h. Parc Firal 

MERCAT DE SEGONA MÀ AV TRES TORRES
Diumenge 15 de desembre
De 9 a 14 h. Rambla Mare de Déu de Montserrat

MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 26 de desembre
Sant Esteve
De 9 a 13 h
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REPORTATGE

El Programa Niu acompanya dones 
embarassades en risc social

Fa poc més d’un any es va posar en 
marxa el programa Niu, per donar 
suport a dones embarassades 
socialment vulnerables. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és proporcionar 
un acompanyament especial a 
aquestes dones per garantir un 
bon seguiment de l’embaràs i fins 
al primer any de vida del nadó. 
Una vintena de dones ja han estat 
ateses en el marc d’aquest complet 
programa, impulsat des dels serveis 
socials municipals i coordinat amb 
els centres d’atenció primària.

condicions de l’habitatge, accés a menjar 
productes frescos, situacions prèvies de retirada 
de custòdia, consum de tòxics...) que permetien 
obtenir una puntuació i determinar si aque-
lla dona podia entrar en el programa, ja fos a 
través dels serveis socials municipals o dels 
centres d’atenció primària (CAP). És per aquest 
motiu que els treballadors socials dels quatre 
centres d’assistència primària de Granollers 
també s’han implicat en el programa. A més 
d’ells, també hi intervenen una treballadora fa-
miliar i dues tècniques de l’Espai Familiar Petits 
i Grans. Tots fan una reunió de coordinació un 
cop al mes.

Seguiment constant

La treballadora familiar és qui acompanya les 
dones gestants al metge, a fer tràmits admi-
nistratius als jutjats, a l’Ajuntament, etc. i fa 
un seguiment a domicili de la situació durant 
l’embaràs i després del naixement fins al primer 
any de vida del nadó. També actua com a enllaç 
amb les treballadores socials municipals.
D’altra banda el programa també cobreix petites 
mancances que afecten la mare, com vitamines, 
ferro o àcid fòlic que no finança la Seguretat 
Social. De tota manera, les ajudes directes són 
poques. El programa funciona, en bona part, 
amb una mena de targeta moneder que ges-
tiona Creu Roja i que els permet, per exemple, 

La Clara, l’Anna, la M. Fe, el Mohannad, la Laura 
i la Marina són els sis professionals que impul-
sen el Programa Niu, ideat a l’Ajuntament de 
Granollers per donar suport a dones embaras-
sades en risc social i a la futura família un cop 
hagi nascut el nadó.
Aquest projecte va sorgir després que els 
serveis socials municipals van tractar el cas  
d’una dona embarassada que vivia en una 
situació d’indigència molt precària a la qual 
l’administració va retirar el nadó només néixer. 
En paral·lel, també es va donar un altre cas 
d’una dona, víctima de violència de gènere i 
amb una diabetis molt important, que va acabar 
també de la mateixa manera.

Establir un sistema de detecció

Amb aquests casos greus sobre la taula es 
posava de manifest que el sistema de salut i 
serveis socials no els detectava a temps per 
poder actuar de manera preventiva. Per aquest 
motiu en una reunió d’equip dels serveis socials 
sorgeix la necessitat de bastir un programa per 
cobrir aquesta mancança. Calia començar pel 
més bàsic: definir què era un embaràs de risc 
social, establir un sistema comú de cribatge, 
determinar un circuit de detecció i actuació i 
repensar els recursos per donar-hi cobertura.
Es va fer una llista amb tota una sèrie de si-
tuacions (implicació de la parella en l’embaràs, 

El treball 
coordinat entre 

les unitats de 
treball social  

municipal i les 
dels centres 

de salut, clau 
per al bon 

funcionament 
del programa
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En el primer any de funcionament s’han 
atès 21 dones de diferents perfils

L’equipament Petits i Grans 
ofereix un espai d’informació  
i de suport a les necessitats 

emocionals de les dones que 
formen part del programa

Granollers ha 
estat pionera a 
l’hora d’oferir 

aquest tipus 
d’atenció

comprar bolquers i producte fresc, per cobrir el 
dèficit alimentari que pugui tenir la mare i/o el 
nadó. El pressupost del programa surt única-
ment de l’Ajuntament.
A més, les usuàries també es poden acollir a 
rebre suport legal, amb la intenció de resoldre 
consultes jurídiques en relació a la filiació del 
nadó i altres tràmits.
 
Atenció individual i grupal

Les tècniques de l’Espai Familiar Petits i Grans, 
una educadora i una pedagoga, donen suport 
a través d’activitats en grup que es fan cada 
divendres durant dues hores. La primera part 
de la sessió és una xerrada que permet a les 
usuàries compartir les seves preocupacions o 
dubtes i la segona és una activitat dirigida per a 
les mares, per als nadons o conjuntament.
Tot just aquest mes s’acaba de complir el pri-
mer any de funcionament del programa Niu en 
què s’han atès un total de 21 dones, en diferents 
moments. Els seus perfils responen a aquests 
indicadors: el 50 % dels casos tractats són 
abandonament de la parella en l’embaràs, el 70 
% són dones amb una xarxa de suport inestable, 
el 70 % tenen més de 25 anys... 
En definitiva, el programa ha fet honor al seu 
nom, actuant com a refugi per a aquestes dones 
que, per una raó o altra, han de superar més 
obstacles que els habituals.

L’Andrea és una de les usuàries del progra-
ma Niu. Ha viscut l’embaràs del seu quart 
fill i el seu naixement amb el suport de les 
treballadores del programa. Durant la ges-
tació l’acompanyaven a veure la llevadora, 
li explicaven els hàbits a adquirir durant el 
procés d’embaràs, controlaven si la criatura 
tenia alguna necessitat...
Ella i altres dones es reuneixen dues hores 
cada setmana a l’edifici Congost (c. Maria 
Palau, 25), amb els seus nadons. Diu que, 
gràcies al fet d’haver entrat a formar part 
del programa, ha après «a tenir cura de 
mi mateixa abans de poder tenir cura dels 
altres». També assegura, tot i ser una mare 
experimentada, haver après molt en relació 
a l’atenció de la criatura: sobre la seva ali-
mentació, sobre com actuar si està malalt...
En aquestes sessions, «és com una teràpia 
de mares», sent que comparteix neguits i 
amistat, «fa que m’oblidi de moltes coses». 
Per a l’Andrea és un servei «que recomano 
a les mares que estan soles. De fet, hi ha 
una noia que s’ha incorporat al programa 
seguint el meu consell. Et dona força per 
seguir endavant amb la teva vida». Per això 
no dubta a manifestar que li agradaria que 
el programa s’allargués en el temps.

Un valuós suport 
emocional
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El programa Agents Innovadors impulsat des del 
Pla Estratègic és fruit de les necessitats detecta-
des en el Foment de l’activitat innovadora. I aquest 
2019 s’ha convocat la segona edició, amb la par-
ticipació de tres joves que rebran una beca 10.080 
euros. Artau Bellavista, Clara Garcés i Oriol Ventu-
ra són les tres becades que han de desenvolupar i 
testar un projecte i la seva posada en marxa, amb 
l’acompanyament de tècnics municipals.

Tres joves desenvoluparan projectes 
innovadors per a la ciutat

Projectes d’audiovisual, urbanisme, pers-
pectiva de gènere i transició energètica

Artau Bellavista, de 23 anys, ha presentat el 
projecte «Posicionament de Granollers en el 
mercat de les indústries audiovisuals i creatives». 
La idea és disposar d’una radiografia actualitza-
da d’aquest sector a Granollers i als espais de 
referència de fora de Barcelona, tenint en compte 
una visió de producció audiovisual convencional, 
àmbit digital, enginyeries, RV, 3D, videojocs...
Clara Garcés Ribot, de 25 anys, treballa amb el 
projecte «Mapa de punts conflictius i Auditoria de 
Qualitat Urbana des de la perspectiva de gènere». 
Elaborarà un mapa del barri de Can Bassa per 
detectar els punts conflictius en l’àmbit de gènere, 
així com les zones amb més barreres arquitectò-
niques. Per fer-ho, caldrà valorar el camp d’estudi 
i fer un recull de dades quantitatives. El darrer 
projecte, de l’Oriol Ventura de 25 anys, és « Impuls 
de la Transició energètica als polígons industrials 
de Granollers». La idea és partir d’una anàlisi de 
la situació actual de la indústria i els polígons 
industrials Font del Ràdium i Coll de la Manya i 
reflexionar sobre les oportunitats per a la indús-
tria derivades de la transició energètica i de la 
seva normativa, amb la presentació de propostes 
d’accions adreçades al món local i de criteri pràc-
tic, que es puguin desenvolupar mitjançant Smart 
Grids, i fomentant la transició energètica cap a les 
energies renovables i la reducció de les emissions 
de CO2 a l’atmosfera.

ACTUALITAT

Lliurament de les Medalles de la Ciutat 2019
L’Ajuntament de Granollers reconeixerà públicament

Mamadou Aliou Sylla,
a títol pòstum

i Aurora Morata Salvador

Divendres 20 de desembre, a les 20 hores, a la Sala Francesc Tarafa (c. Corró, 47) 

Entrada lliure
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Projecte EYES: un impuls a l’apoderament dels 
joves en la planificació energètica sostenible

L’Ajuntament de Granollers està participant des de fa uns mesos en el 
projecte europeu EYES (Engaging Youth in Sustainable Energy Planning) 
del programa Erasmus+, que té com a objectiu mobilitzar joves en l’àmbit 
del canvi climàtic i l’energia sostenible. S’ha constituït un grup de joves 
per a l’acció, involucrant col·lectius de procedència diversa i, alhora, s’ha 
creat un grup d’experts locals que actuen com a referents, col·laborant 
amb aquest grup de joves. També s’estan desenvolupant tallers temàtics 
en acció climàtica i s’ha codissenyat i cocreat una campanya per tras-
lladar les propostes juvenils en relació als reptes climàtics de la ciutat a 
altres joves, al govern municipal i a la ciutadania en general.

Projecte europeu amb sis països involucrats

El projecte EYES compta amb vuit socis de sis països: Dinamarca, França, 
Itàlia, Bulgària, Polònia i Espanya. L’Ajuntament de Granollers forma part 
del consorci de socis juntament amb l’Associació Ecoserveis, que lidera 
el projecte; la consultora danesa EC Network A/S (ECNet); la universitat 
danesa EUC Syd; l’Agència Local de l’Energia i el Clima de la Metròpoli de 
Lió (ALEC); l’Agència Napolitana de l’Energia i el Medi Ambient (ANEA); 
la Unió de les Autoritats Locals Búlgares del Mar Negre (UBBSLA, en 
les seves sigles en anglès); i l’associació de la Xarxa «Energie Cities» de 
municipis polonesos.
El canvi climàtic és un repte global que afectarà sobretot a les genera-
cions joves però la seva veu no és té en compte en la presa de decisions. 
Per aquest motiu, EYES es basa en un doble principi: combatre la des-
igualtat en l’educació i en la representació pública dels joves, involucrant 
col·lectius de procedència diversa, i lluitar contra el canvi climàtic. 

Més informació de les activitats i tallers a: wp.granollers.cat/eyes
Per sumar-se a la iniciativa, podeu escriure a mediambientespaisverds@
granollers.cat, @Eyesgranollers o al whatsapp 682 673 217. 

Taller sobre  
zero residus i estils  
de vida sostenible 
En el marc del projecte Eyes, el proper 
dijous 12 de desembre, a partir de les 18.30 
h, i a la sala d’estudi de l’equipament juvenil 
GRA, es portarà a terme un taller sobre zero 
residus i estils de vida sostenible, a càrrec 
de Mònica Rosquillas, màster en Ciències 
en Sostenibilitat, influencer a Instagram i 
bloguera (https://girlforacleanworld.com/). 
Amb ella, tots els joves interessats a partir 
de 14 anys, podran conèixer l’impacte de 
l’estil de vida en el medi ambient, a través 
de la seva experiència personal i propo-
sarà uns minitallers sobre com calcular i 
com reduir l’empremta ecològica i evitar el 
malbaratament alimentari, donant a conèi-
xer iniciatives de consum responsable com 
Too Good to Go, una aplicació que permet a 
supermercats, restaurants, fleques, boti-
gues de menjar preparat, hotels i fruiteries 
poder reduir el seu excés de menjar diari, 
venent-lo a un preu més reduït i evitant 
emissions de CO2 associades. Alhora, també 
es donaran a conèixer productes i comerços 
de proximitat a Granollers. Per participar 
en aquesta jornada cal inscriure’s prèvia-
ment al correu emontagud@granollers.cat o 
enviant un whatsaapp al 682 673 217, ja que 
les places són limitades. 
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Àrea Familiar, espais de debats, 
conferències i tallers educatius

Educació, ciutat i civismeDia Internacional
de les Ciutats Educadores 
Escoltem la ciutat per a transformar-la

15a Beca Maria Gaja

DIMECRES 4 DE DESEMBRE DE 2019   18.30h Museu de Granollers

#EducatingCityDay

@EducatingCities

Lliurament de la Beca a projectes didàctics en valors cívics, convocada des del 
Consell Escolar Municipal i valorada en 3.000 euros, a un dels deu projectes 
presentats a la convocatòria.

Comissionada d’Educació de l’Ajuntament de 

Barcelona. Ha dirigit l’Institut Infància i 

Adolescència, amb programes com l’Observatori  

0-17 BCN, Parlen els nens i nenes de l’Agenda 

dels Infants, Ciutat Jugable per elaborar el Pla del 

joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030.

@mariatrusal

Diàleg amb...

Maria Truñó
Director de l’Observatori de la Convivència i del Civisme de 

Catalunya. Catedràtic acreditat de Dret Constitucional a la 

UAB. Coordina el grup de recerca sobre llibertat, seguretat i 

transformacions de l’Estat (UAB). Director de l’Institut de 

Ciències Polítiques i Socials. Ha publicat diversos llibres, 

articles d’opinió i col·labora amb diversos mitjans de 

comunicació. @jotajlpf  #observatoriconvicivuab

Joan Ll. Pérez Francesch

15a Beca Maria Gaja

L’Ajuntament de Granollers programa diversos espais, conferències, 
tallers i debats adreçats a les famílies de petita infància, infants i adoles-
cents. Es tracta de programes de suport a la tasca educativa de les fa-
mílies que es fan durant el curs escolar i pretenen ser un eina per oferir 
recursos als pares i mares sobre temes d’interès per cada etapa.
S’organitzen tallers de suport a la criança adreçats a la petita infància. 
Conferències i xerrades per a famílies amb fills i filles fins als 12 anys 
sobre temes de comportament, actitud, lleure, vincle, etc...
De setembre a maig es porta terme l’Espai de Debat Educatiu (EDE) un 
cop al mes es treballa des d’una mirada àmplia (àmbits social, educa-
tiu, salut, seguretat, joventut, entitats, famílies, etc) i es reflexiona sobre 
l’educació a nivell de ciutat, consensuant criteris d’actuació i millorant 
l’entorn educatiu al municipi. Les sessions es fan de 17.30 a 19 h a 
l’Escola Municipal Salvador Llobet (c. Roger de Flor, 64).
També es programen tallers per a famílies amb adolescents que ofe-
reixen espais per compartir, per acompanyar i abordar temes d’interès 
educatiu sobre aquesta etapa. Així com les càpsules “salut i adolescèn-
cia” per parlar amb les famílies dels temes que preocupen com són l’ús 
de pantalles, l’alcohol i el tabac o el sexe.
Podeu consultar la programació i fer les inscripcions a: www.granollers.
cat/educacio
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Presentació de la temporada d’Escena Gran

El proper dimarts 10 de desembre, a les 19 h a 
la Sala Petita del Teatre Auditori el periodista, 
Eloi Vila, revelarà les novetats de la programació 
de febrer a juny de 2020. A partir d’aleshores es 
farà pública la programació i començarà la ven-
da exclusiva d’abonaments l’11 de desembre de 
10 a 13 h i de 17 h a 19.30 h. El 12 de desembre 
començarà la venda d’entrades individuals.

Al Nadal, ves al teatre en família!

Enguany el Teatre Auditori aposta per un Nadal 
ple d’espectacles per a tots els públics i de 
diverses disciplines artístiques: teatre, música 
i dansa! Pels amants de les tradicions nada-
lenques i el teatre, el 26, 28 i 29 de desembre, 
tornen Els Pastorets de Josep M. Folch i Torras 
de la mà dels Amics dels Pastorets de Grano-
llers que, com és habitual, oferiran una posada 
en escena d’allò més divertida, actual i pensada 
per a grans i petits, amb personatges trempats i 
més innovadors que mai!
La dansa torna a escena el 2 de gener amb El 
Trencanous del gran Ballet Nacional Rus, un 
dels ballets més clàssics i internacionals del 
moment. Una història que passa durant la nit de 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts, en col·laboració amb VU (vuphoto.
org), un centre d’artistes autodirigit del Quebec, obre una convoca-
tòria adreçada a artistes del camp de la fotografia per un projecte de 
residències creuades durant el 2020 anomenat Courants d’images / 
Corrents d’imatges. Com a part d’aquest projecte, quatre artistes (dos 
del Quebec i dos de Catalunya) seran convidats a participar en un diàleg 
fotogràfic per mitjà de les xarxes socials. Els projectes desenvolupats 
es presentaran durant el Festival Panoràmic Granollers 2020, i les 
obres es mostraran  en una exposició col·lectiva tant a Roca Umbert 
com a VU. Es poden presentar a la convocatòria, entre el 15 de novem-
bre i el 15 de desembre de 2019, crítics, teòrics, assagistes, periodistes 
culturals i artistes vinculats a la imatge i residents a Catalunya, amb 
domini de català i l’anglès o el francès. Roca Umbert farà una selecció 
d’un màxim de 4 artistes, amb un jurat format per l’artista Joan Font-
cuberta, Laia Casanova i Zaida Trallero. La selecció final dels 2 artistes 
guanyadors la farà VU (Quebec). Els dos artistes triats faran una estada 
de 15 dies al Quebec i, dos artistes canadencs faran estada de 15 dies a 
Roca Umbert en el marc d’aquest projecte. A Catalunya, aquest projec-
te és possible gràcies a Roca Umbert, la Generalitat i l’Institut Ramon 
Llull, i al Quebec gràcies als suport del Ministeri de Relacions Interna-
cionals i Francofonia i del Ministeri de Cultura i Comunicacions.

Roca Umbert intercanviarà amb el Quebec artistes vinculats 
a la imatge 

Nadal de 1850, quan la filla del jutge Stahlbaum 
rep un regal molt especial: un soldadet de fusta 
que serveix de trencanous. El musical Artaban, 
la llegenda del quart Rei Mag farà les delícies 
dels més petits, a partir de 5 anys, que ens si-
tuarà en la nit de reis, quan la Clàudia i l’Eloi ex-
pliquen al seu germà Blai la llegenda d’Artaban, 
el jove príncep fascinat per les estrelles.
L’espectacle tindrà dues funcions el 4 de gener, 
a les 12 h i a les 19 h.
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2
9 a 14 h. Formació bonificada de 15 
hores
Negociació de condicions de venda: 
tanca comandes i defensa el marge
Defensa el preu de venda i tanca acords 
avantatjosos
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

4
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 productivitat i millorar la 
qualitat de la feina en el dia a dia.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 13 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
SEO Optimitza la teva web
Granollers Mercat

5
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

11
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Eines 3.0 per a la gestió de projectes
Coneixerem les principals eines gratuïtes 
al núvol per la gestió de projectes (Drive, 
Slack,Trello, Billage)
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Aspectes fiscals i comptables que els 
autònoms han de conèixer sobre el 
seu negoci
Granollers Mercat

12
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. Formació bonificada de 10 
hores
Office 365 - Sharepoint - teams 
Aprendre a crear llocs col·laboratius 
empresarials per compartir documentació i 
coneixement
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9 a 14 h - 15 a 18 h. Formació bonifi-
cada de 8 hores
Planificant els objectius de venda 
2019: estratègia i desenvolupament
Eines de planificació, seguiment, organit-
zació i execució de la tasca comercial per 
assolir els objectius plantejats per cada 
empresa
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

18
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
La gestió del marge: el secret del 
benefici
Granollers Mercat

15.30 a 19.30 h. Formació de 12 
hores. Empresa i emprenedoria
Esprem YouTube i el vídeo màrqueting 
al teu negoci
Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació bonificada de 6 
hores
Tancament comptable i fiscal de 
l’exercici 2019
Analitzarem l’actualitat comptable i fiscal 
i tots aquells temes que afecten al tanca-
ment de l’exercici 2019
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

19
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

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

Cursos de català 
Curs 2019-2020

Inscripcions
Del 16 al 20 de desembre
De dilluns a dijous, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h
Divendres, de 10 h a 13 h

Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
C. de Prat de la Riba, 84, 1a planta. Granollers 
Tel. 93 879 41 30. a/e: granollers@cpnl.cat www.cpnl.cat
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El PuntG és el dispositiu d’atenció i prevenció de riscos durant les nits 
de la Festa Major de Blancs i Blaus i el Musik’n’Viu. Des de fa tres anys 
aquest servei aporta seguretat, informació i assistència en cas de con-
sum de tòxics o de violència. Les persones usuàries, majoritàriament 
dones, destaquen que és un espai segur per afrontar situacions de 
risc. A la darrera edició de la festa es va aprofitar el PuntG per fer una 
dinàmica que geolocalitza les percepcions de seguretat i inseguretat de 
la ciutadania. D’aquest estudi es desprèn que la inseguretat es percep 
de tornada a casa, després de la festa. També es van fer recorreguts 
d’observació per diversos espais, qüestionaris i grups de discussió amb 
entitats, professionals del PuntG, tècnics municipals, dones adoles-
cents i joves. Els resultats han servit perquè l’Observatori municipal 
sobre el consum de drogues i l’Observatori de la igualtat de gènere de 
Granollers hagin elaborat un estudi dels espais d’oci nocturn.

El PuntG, valorat com un espai segur davant de situacions de risc 
durant les nits de festa

El 5 de desembre és el Dia Inter-
nacional del Voluntariat. Per tal 
de commemorar aquesta data, 
el Punt del Voluntariat i la Taula 
d’Entitats dels Voluntariat orga-
nitzen el dimarts 3 de desembre 
el Dia del Voluntariat. Es farà a 
les 19 h a la Sala Tarafa i serà un 
acte obert a la ciutadania on de 
donarà a conèixer l’experiència 
de diferents persones voluntàries 
amb l’objectiu de promoure el 
voluntariat.
A més, del 2 al 13 de desembre, 
es podrà visitar al vestíbul del 
Centre Cívic Nord l’exposició «El 
voluntariat té un punt, tu tens un 
punt». La mostra és una ini-
ciativa de la Taula d’Entitats de 
Voluntariat de Granollers i consta 
de sis plafons que expliquen els 
diferents àmbits del volunta-
riat: social, comunitari, cultural, 
educatiu, ambiental i solidaritat 
internacional. Al mateix temps, 
pretén donar una imatge general 
del perfil de persona que més 
s’adiu a cadascun d’aquests 
àmbits. L’objectiu principal de 
l’exposició és el de despertar l’interès i la vo-
luntat per comprometre’s amb algun servei a la 

El 3 de desembre celebrem 
el Dia del Voluntariat

comunitat, posant l’accent en el 
valor afegit que això suposa per 
a les persones i el conjunt de la 
societat.

5 anys de Punt de Voluntariat
El Punt de Voluntariat es va crear 
el setembre de 2014 i és un ser-
vei orientat a promoure la cultura 
de la participació a través de la 
figura de persones voluntàries, 
vinculant les persones interessa-
des a fer voluntariat amb alguna 
de les entitats sense ànim de lu-
cre del municipi que desenvolupi 
projectes dins d’aquest àmbit. En 
aquests 5 anys, ha atès unes 280 
persones per ajudar-les a trobar 
una crida de voluntariat que 
s’adeqües a les seves caracterís-
tiques.
A la web del Punt  www.grano-
llers.cat/voluntariat  hi ha dispo-
nible informació de les entitats 
i els programes de voluntariat 
que ofereixen així com activitats 
relacionades. També us podeu 
inscriure al seu butlletí per estar 
informades de tots els temes 

relacionats amb el voluntariat a la ciutat i, espe-
cialment, de les crides de les entitats.

I tu,  
què hi  
pintes?
FES VOLUNTARIAT
TOTHOM HI GUANYA!

CAN JONCH 
Centre de Cultura per la Pau  

Carrer del Rec, 19  
tel. 93 842 68 34

www.granollers.cat/voluntariat

AAFF_CARTELL_2019_VOLUNTARIAT_GRANOLLERS.indd   1 4/10/19   15:26
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ENTREVISTA A

Quina tasca porta a terme Amics de la Gent 
Gran a Granollers? 
Txell. Som una fundació sense ànim de lucre 
que treballa en l’acompanyament de les persones 
grans en situació de soledat no desitjada, des de 
l’any 1987 a Barcelona i a Granollers des de fa 5 
anys. Persones voluntàries dediquen dues hores 
a la setmana a fer companyia a una persona gran 
en situació, sovint, de vulnerabilitat. Es potencia 
l’amistat i la relació perquè es creï un vincle que 
ajuda la persona gran a pal·liar el sentiment de 
soledat i tingui més ganes de fer coses, estigui més 
animada... 

Aquest 2019 compliu cinc anys a la ciutat, com 
ho celebrareu? Quina valoració feu d’aquests 
anys?
T. Fem acompanyament setmanal i també activitats 
de socialització perquè les persones es vinculin 
a la comunitat. Celebrem Sant Jordi, Sant Joan, el 
Dia Internacional de les Persones Grans i el Nadal. 
En dos anys hem duplicat el nombre de persones 
grans ateses i seguim arrelant a la societat granolle-
rina. 

Ara mateix acompanyeu 24 persones grans, 
amb l’ajut del mateix nombre de voluntaris.
T. Sí, comptem amb 24 voluntaris i ens en van 
arribant a través del Punt del Voluntariat, al qual 

 
Amics de la Gent Gran és una fundació 
privada nascuda el 1987 a Barcelona 
present a Granollers des de fa cinc 
anys, amb despatx al Casal de la Gent 
Gran de la Font Verda. Allà, la Txell 
Teixidó, responsable de les delegacions 
del Vallès, coordina un equip de 24 
voluntaris i voluntàries de perfil molt 
heterogeni que fan acompanyament 
a 24 persones grans que pateixen 
diferents graus de soledat no volguda. 
Parlem amb ella i amb la Raquel Tapia 
i en Josep Maqueda, voluntaris d’Amics 
de la Gent Gran a Granollers, del 
fenomen de la soledat i de com fer-se 
voluntari d’una entitat que ara mateix 
té quatre persones grans a l’espera de 
companyia. 
+Info: www.amicsdelagentgran.org

estem vinculats. També ens n’arriben de manera di-
recta. El dia 3 de desembre es commemora la Festa 
del Voluntariat i hi serem presents.  

Quin és el perfil de la persona voluntària? 
T. És un perfil molt heterogeni, intergeneracional, 
d’homes i dones de més de 18 anys (o a partir de 
16 acompanyats d’un adult); el més freqüent és de 
50 anys en amunt, quan si es tenen fills ja són més 
grans i es disposa de més temps. La solidaritat és en 
totes les edats. 
 
I el de la persona gran acompanyada? 
T. El 86% són dones, un percentatge molt elevat: 
tenim 22 dones i 2 homes. Un 52 % tenen entre 
80 i 95 anys, i un 66 % viuen soles; per tant, un 
34 % viuen amb la família o amb la parella, però 
pateixen igualment aquest sentiment de soledat. 
Totes tenen una dependència lleu o moderada per a 
les tasques de la vida quotidiana. 

Com arriben aquestes persones grans a 
l’entitat? 
T. A Barcelona, per demanda directa. A Granollers, 
el 90% són derivacions des del servei municipal 
de Serveis Socials, amb qui mantenim reunions 
periòdiques. Ara mateix tenim quatre o cinc perso-
nes a l’espera, els fem una entrevista per mirar que 
compleixin el perfil: que tinguin palès el sentiment  

ENTREVISTA A

”En dos anys 
hem duplicat 

el nombre 
de persones 

grans ateses i 
seguim arrelant 

en la societat 
granollerina”

Txell Teixidó, Raquel Tapia i Josep Maqueda
responsable i voluntaris d’Amics de la Gent Gran a Granollers
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D’esquerra a dreta, Josep 
Maqueda, Raquel Tapia i Txell 
Teixidó
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“Treballem en l’acompanyament de les persones grans 
en situació de soledat no desitjada”

de soledat i tristesa, que passin moltes hores sol o 
sola... Hi ha persones que poden estar tres o quatre 
dies sense parlar amb ningú, que només parlen 
amb la cuidadora quan els visita o la treballadora 
familiar o el servei de neteja... 
Josep. La persona gran que jo acompanyo 
m’explica que només obre la boca per menjar i 
això que viu en un bloc de pisos i té veïns... 
Quan arribo, m’espera amb candeletes. 

Establiu dues hores d’acompanyament setma-
nal.  
T. Intentem trobar l’equilibri i que no es creïn re-
lacions de dependència. És complicat, els voluntaris 
s’han de cuidar molt en aquest aspecte: com més 
donen, més demana la persona gran i es pot crear 
una relació de dependència de “vine’m a veure, 
necessito això o allò...” 

La soledat ha deixat de ser un fenomen indivi-
dual per esdevenir un fenomen social i global 
del món occidental...
T. La societat ha canviat i l’estructura familiar 
també: a casa, de petita, hi vivíem diferents ge-
neracions, ara cadascú té el seu propi nucli. Les 
relacions s’han individualitzat, cadascú mira el que 
és seu, no ens ajudem tant com abans. La comu-
nitat no dona la resposta que hauria de donar, no 
ens saludem, no ens ajudem. Quan a algú li passa 
alguna cosa al carrer, segurament no s’atura la gent 
que s’hauria d’aturar.  

Parlem de l’Observatori de la Soledat, una ini-
ciativa pionera d’Amics de la Gent Gran. 
T. Amics de la Gent Gran va detectar que a l’entorn 
del concepte de la soledat no hi havia gaire contin-
gut tècnic. I va començar a investigar-lo, a través de 
xerrades, participació, focus grup..., amb persones 
vinculades al sector social que treballen amb gent 
gran, per comprendre el fenomen, donar-hi respos-
ta i publicar-ne estudis. En cada moment de la vida 
tenim diferents percepcions de la soledat, que és 
present en totes les etapes. 

Josep i Raquel, per què us vau fer voluntaris? 
J. Farà més d’un any que estic amb l’entitat, per 
xarxes socials vaig veure que demanaven volunta-
ris. Estic jubilat, tinc temps i tenia ganes de fer-ho. 
Acompanyo la Dolors, de 75 anys; cada dimarts 

“Per mi és molt 
important fer 

voluntariat, 
sento que rebem 

més del que 
donem”

a les 10 del matí ja m’espera a la porta de casa 
seva per anar de passeig. Anem per la llera del riu, 
xerrant tota l’estona: ella contenta i jo també. I 
quan ens cansem seiem als bancs. Recomano aquest 
voluntariat a molts companys, però costa molt, no 
s’acaben de decidir i això que tenen temps...
Raquel. Al març farà un any. La meva persona gran 
és la M. Rosa, té 90 anys i és molt activa. Quedem 
cada dimecres. Per mi és molt important fer volun-
tariat, sento que rebem molt més que no donem. 
Li truco dos o tres cops a la setmana, per saber com 
està, es crea un vincle i neix un carinyo. Passegem 
i compartim moltes coses: la seva vida, records, 
vivències, receptes de cuina, secrets...  

Amics de la Gent Gran prioritza la formació per-
què l’acció dels voluntaris sigui profitosa.
T. Tenim un pla de formació elaborat i específic per 
donar resposta a les necessitats de l’equip i dotar-
los d’eines per a una millor qualitat del voluntariat 
i atenció a les persones grans. Fem formacions de 
diferents temàtiques: maltractament, sexualitat, 
salut mental, la mort i el dol..., i se’n fan dues l’any 
a Granollers, amb el suport de l’Ajuntament a Can 
Jonch i de la Generalitat al Casal de la Font Verda. 

Per què hem de fer voluntariat a Amics de la 
Gent Gran?
R. Hi ha molta gent sola, més de la que ens pen-
sem. Fent aquest voluntariat et sents bé, amb la 
teva persona gran participes a activitats de la ciutat, 
visites exposicions... El voluntari ha de ser constant 
i prendre-s’ho seriosament. Per ser voluntari ho has 
de sentir. Ho recomano.
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DIUMENGE 1
9h Pistes Municipals d’atletisme
53a Cros Internacional Ciutat de Granollers

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada exposició “Tu investigues!”
Cal inscripció prèvia
Es repeteix a les 12.30 h

12 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Retorn a 
Granollers del retaule gòtic de sant Esteve” 
A càrrec de Cinta Cantarell

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. Cuac de la Cia. Txo Titelles 
A partir de 2 anys

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Duo Tucán

18 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
El irlandés, d Martin Scorsese 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Cinco horas con Mario

DIMARTS 3
17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Vine a jugar Scrabble en català

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Temps pel temps: la meteoro-
logia als mitjans de comunicació” amb Martí 
Oliveras, geògraf i meteoròleg
Org.: AGEVO

19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Una casa lluny del mar 
de Viena edicions

19 h Sala Francesc Tarafa
Dia del Voluntariat 
Org.: Punt del Voluntariat i Taula d’Entitats 
del Voluntariat

20 h Cinema Edison
Dimarts singular. Idrissa, de Xavier Artigas 
i Xapo Ortega

DIMECRES 4
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

Les Biblioteques de Granollers 
col·laboren amb la Marató de TV3 
Del 9 al 14 de desembre, els llibres de segona mà que han aportat la 
ciutadania es posaran a la venda, al preu d’1 €, en mostradors instal·lats 
a l’entrada de les biblioteques Can Pedrals i Roca Umbert i en una 
parada a la Porxada al mercat del dijous, el 12 de desembre. D’aquesta 
manera es col·labora, per dotzè any, amb la Marató de TV3, aquest any 
dedicada a les malalties minoritàries.
D’altra banda, el dimarts 10 de desembre  tindrà lloc a la Sala Sant 
Francesc (19 h) una conferència divulgativa sobre les malalties minori-
tàries, que són patologies molt poc freqüents que afecten un màxim de 
5 persones per cada 10.000. Actualment, n’hi ha descrites unes 7.000 i 
al voltant del 80% són d’origen genètic. Inclouen un conjunt de malalties 
molt diferents entre si que  tenen en comú el fet  que acostumen a ser 
greus, cròniques, progressives i discapacitants. 
L’any passat, les Biblioteques de Granollers van aportar 1.860 euros a la 
Marató, 738 persones van portar 1.692 llibres.
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17 h Ajuntament de Granollers 
Inauguració de l'exposició fotogràfica "Al 
tombant de dos segles. Fotografies de 
Tomàs Torrabadella", de l'Arxiu Municipal 
de Granollers 

18.30 h Museu de Granollers
Dia Internacional de les Ciutats Educadores
Diàleg amb Maria Truñó i Joan Ll. Pérez 
Francesch i lliurament de la 15a Beca Maria 
Gaja

DIJOUS 5
19.30 h Museu de Ciències Naturals
Ponència “L'estudi dels ratpenats” a càrrec 
de Carles Flaquer

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició de gravats “De 
París a Nova York”

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Parásitos, de Bong Joon-ho

DIVENDRES 6
19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Sorry we missed you, de Ken Loach

21.30 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Parásitos, de Bong Joon-ho

DISSABTE 7
20.30 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula Parásitos, de Bong 
Joon-ho

20.30 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula Sorry we missed 
you, de Ken Loach

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

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

DIUMENGE 8
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada exposició “Tu investigues!”
Es repeteix a les 12.30 h
Cal inscripció prèvia

12 h Cinema Edison
Petit Edison. Solan & Eri, missió a la lluna, 
de Ramus A. Sivertsen

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb Choffers

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

“Al tombant de dos segles: 
Fotografies de Tomàs 
Torrabadella” de l’Arxiu 
Municipal de Granollers
Del 4/12 al 25/02/20

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

“De París a Nova York” exposició 
de gravats
Del 5/12 al 8/03/2020

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS

“Tu investigues!“
Exposició permanent

“El venadito. Junts contra el 
maltractament animal”
Fins al 31/1

“Cuida’t les dents”
Fins al 4 /12
BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Dibuixos i pintures d’Isidre 
Soldevila
Fins al 13/12 

“Arquitectura de granollers” 
fotografies de l’Associació 
Fotogràfica Jaume Oller
Del 20/12 al, 10/01/20

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

“El català, al cinema!”
Del 2 al 30/12

ESPAI TRANQUIL DE BARBANY

Escultures de fang, per Hansjörg 
Studerus
Fins al 4/12

“Aenima” pintures i dibuixosde 
David Bawa i Joan Sala Vila
Del 9/12 al 11/1/20

EL MIRALLET

“Miratges”

LLIBRERIA LA GRALLA

“Mirades. Retrats” de Laia 
Pajares Raudà
Del 10/12 al12/01/20

Exposició “Premi Paco Merino
Fins al 7/12

CINEMA EDISON

“Premi d’Escultura Manel Batlle”
Del 18/12 al 12/01 

Del 22 de març de 2019 
al 22 de març de 2020

Museu de Granollers
Carrer d'Anselm Clavé, 40
08401 Granollers

Amb la col·laboració:
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19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
Sorry we missed you, de Ken Loach

DILLUNS 9
15.30 h Biblioteca Roca Umbert i Can Pe-
drals
Venda de llibres usats per col·laborar amb 
La Marató de TV3. Del 9 al 14 de desembre
També hi haurà una parada al mercat del 
dijous, a la plaça de la Porxada

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions

DIMARTS 10
11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers
Més info i inscripcions: 93 842 67 37, arxiu@
granollers.cat

17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Vine a jugar Scrabble en català

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) El somni d’en 
Sartori, amb Inés Solà i Rosa Ballarín de la 
Companyia KontoKeha

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Genètica al segle XXI” amb 
Jordi Surrallés
Org.: AGEVO

19 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de la temporada d’Escena Gran

19 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l'exposició de pintures
"Mirades. Retrats" de Laia Pajares Raduà

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conferència divulgativa sobre malalties 
minoritàries. Campanya de sensibilització 
de La Marató de TV3

DIMECRES 11
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

17 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Il·lustració científica: el colors dels 
ocells”
Cal inscripció prèvia

DIJOUS 12
16 h Centre Cívic Nord
Taller d’autoprotecció i Suport Vital Bàsic 
i DEA. Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia al, 93 842 66 68, salutpublicaiconsum@
granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Places, parcs i jardins de Gra-
nollers 2019” amb Pere Diumaró
Org.: AGEVO

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talks Elvis 
Presley & the birth of rock’n’roll, amb 
Cambridge School

19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre "Des del banc dels 
acusats" de Raul Romeva, a càrrec d’ Aleix 
Villatoro

DIVENDRES 13
17.30 h Centre Cívic Nord
DiverDivendres. DiverConcert: La cuca viu
Activitat oberta i gratuïta

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies 
abans de l’activitat al 93 870 96 51, 
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

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

21 h Llevant Teatre
Teatre. Els tramposos, de la Companyia
Els McNífics

23 h Nau B1
Concert The Crab Apples

DISSABTE 14
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 0-15 mesos
Cançons i jocs de tacte, amb Duna Vilà

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar: El màgic cel d’hivern 
Es repeteix a les 17.30 h i 18.15 h
Cal inscripció prèvia

18 h L’Adoberia. Centre d’interpretació 
històrica
Visita guiada. El Granollers medieval
Les olors de L’Adoberia
Activitat gratuïta

18 h Espai Tranquil de Barbany
Inauguració de l'exposició "Aenima", pintu-
res i dibuixos surrealistes acompanyats de 
poesies, per David Bawa i Joan Sala Vila

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: Any nou!... I per què?
Cal inscripció prèvia

22 h Nau B1
Dnit: Nit de llops. Nit de música heavy
Org.: ASGRAM, Roca Umbert i Gra

22.30 h Casino de Granollers
Festa Country

DIUMENGE 15
10 h Pavelló Municipal de Can Bassa
Cursa solidària quatre c4mins
Org.: CN Granollers

11 h Associació de Veïns Can Mònic
Xocolatada solidària per La Marató de TV3
Més info.: www.canmonic.com

11 h L’Adoberia. Centre d’interpretació 
històrica
Itineraris de ciutat. El Granollers medieval

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Diumenge de ciència. Taller familiar: vida 
microscòpica 
Cal inscripció prèvia

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb David Magen

19 h Llevant Teatre
Teatre. Els tramposos, de la Companyia Els 
McNífics

20.30 h Sala Sant Francesc
Divendres Musicals

DILLUNS 16
10 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Inici inscripcions Cursos de Català per a 
Adults. Del 16 al 20 de desembre de dilluns 
a dijous, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h i 
divendres, de 10 h a 13 h

18 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Les Tertúlies de l’Arxiu "El Pereanton: 100 
anys d'escola pública a Granollers"

19 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre
Mrs. Dalloway i Freshwater, de Virginia Wolf 
Amb Francesc Viñas
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DIMARTS 17
11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers
Més info i inscripcions: 93 842 67 37, 
arxiu@granollers.cat

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

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Recuperar l’essència de l’art 
i la natura” amb Noemí Morral i Montse 
Morral
Org.: AGEVO

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat, “La re-
ligió com a ideologia. Fe versus raó de Sant 
Agustí als teòlegs de La Mort de Deu” Amb 
Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Col·l.: UPG

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura autogestionada pels joves 
(+17 anys) Descobrint els clàssics Anna 
Karènina, de Lev Tolstoi

20 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula del Cicle Gaudí 
Litus, de Dani de la Orden

DIMECRES 18
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) 
El somni d’en Sartori, amb Inés Solà i Rosa 
Ballarín de la Companyia KontoKeha

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès. Literature and Art
The gothic: Mary Shelley’s Frankenstein
Dinamitzat per Inorbis

20 h Cinema Edison
Inauguració de l’exposició i lliurament del 
Premi d’Escultura Manel Batlle

DIJOUS 19
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) 
ls Umpa Lumpes, amb Pilar Llorens

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura, Novel·la. Temps de gel, 
de Fred Vargas. Amb Albert Rubio

19 h Museu de Ciències Naturals
Club de lectura de Ciències Naturals. 
Taxonomia
Cal inscripció prèvia

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Mon amour, de Natàlia Regàs

DIVENDRES 20
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies 
abans de l’activitat al 93 870 96 51, 
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 Biblioteca Can Pedrals
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
“Arquitectura de Granollers” Fotografies de 
l'Associació Fotogràfica Jaume Oller

20 h Sala Tarafa
Lliurament de les Medalles de la Ciutat 
2019
Org.: Ajuntament de Granollers

20.30 h Sala Sant Francesc
Divendres Musicals

22 h Casino de Granollers 
47è Cicle de Jazz. Concert amb Joan San-
martí Quintet
Org.: JazzGranollers

DISSABTE 21
12 h Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès (6-10 anys) 
Saturday Family Fun
Col·labora i dinamitza Inorbis
Cal inscripció prèvia

21 h Centre Cívic Palou 
Ballada oberta de Country
No cal venir amb parella
Org.: Tot Country Granollers

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

23 h Casino de Granollers 
Concert. Nem Calents & The Animals

DIUMENGE 22
18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball Social, amb Joan Siqués

DIJOUS 26
18 h Casino de Granollers 
Ball Social. Amb Hector i Esmeralda

DIVENDRES 27
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”Inscripcions a partir de 15 dies 
abans de l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museudegranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

22 h Casino de Granollers 
47è Cicle de Jazz. Homenatge a Pere Enguix 
“Petete”. Hi haurà cava i torrons per a 
tothom per celebrar Nadal i la cloenda del 
cicle

DISSABTE 28
17 h Plaça de l’Església
Activitats infantils, xocolatada i brou
Vine a escalfar-te amb el Drac! 
Org.: Drac de Granollers

19 h Casino de Granollers 
Festa de Salsa i Bachata

22 h Nau B1
Nit dels innocents
Org.: Ausa. Amb el suport de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts

DIUMENGE 29
18 h Casino de Granollers 
Ball Social. Amb Pere Rico

DILLUNS 30
10 h Hospital General de Granollers
Campanya de donació de sang
Dona el millor de tu, dona sang

ACTIVITATS DE NADAL I REIS

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

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

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

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



Arriba Nadal
#AraveNadal a Granollers i «torna a fer fred, fem escudella 
i traiem bufandes i barrets; els carrers fan goig, s’omplen 
de gent, de llums i colors; anem als mercats, visitem els 
pessebres i hi busquem el caganer». Són alguns dels lemes 
que acompanyen aquest any la imatge, ideada per Albert 
Grèbol, guanyador del concurs de Nadal.
L’arbre de Nadal gegant torna a il·luminar la plaça de la 
Corona, els llums engalanen els carrers i les fires de pes-
sebres, ornaments, artesania i regals tornen a les places. 
El toc gastronòmic el posa de nou el brou de Nadal que 
l’AV Granollers Centre elaborarà en directe i repartirà a la 
pl. de les Olles (21 de desembre). El pessebre institucional 
obra del Taller Sarandaca llueix al vestíbul de l’Ajuntament, 
aquest any dedicat a l’escola Pereanton, que celebra el 
centenari. 
Consulteu a www.granollers.cat/nadal totes les activitats 
que associacions de comerciants, entitats i Ajuntament han 
preparat per gaudir el Nadal amb família i amics.
També es convida a tothom a participar del concurs 
d’Instagram penjant imatges sobre: gastronomia, tradició, 
carrers, decoració, comerç i il·lusió. El concurs és obert del 
30 de novembre al 6 de gener i per participar cal seguir el 
compte d’Instagram @granollers, mencionar-lo a la publi-
cació i les fotografies han de portar l’etiqueta #nadalgrano-
llers. El concurs d’Instagram està organitzat per les asso-
ciacions de comerciants: Gran Centre Granollers, Comerç 
de Dalt, Del Rec al Roc, Sota el Camí Ral, Congost, Més que 
Comerç i l’Ajuntament de Granollers.
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Tornen en Pinguai i l’Espingueta!
L’agenda de Nadal arriba ben proveïda d’activitats per-
què nens i nenes gaudeixin aquests dies de les vacances. 
Una cita ineludible és el Parc Infantil de Nadal, que obrirà 
portes al Palau d’Esports els dies 27, 28 i 29 de desem-
bre. L’organització té preparada una nova «superactivitat» 
i jocs que sorprendran els amics i amigues d’en Pinguai i 
l’Espingueta, que podran tornar a llençar-se per la tirolina i 
el tobogan gegant, caminar pel pont de mico, saltar als in-
flables, perdre’s al laberint... en més de 80 activitats i 5.000 
m2 de joc i diversió per a tota la família.
Les associacions de comerciants tenen a punt propostes de 
manualitats, contes, cagatió, trenet infantil... i el tradicional 
taller de llufes. Les biblioteques i la Troca també organitzen 
tallers i jocs; el Museu de Ciències Naturals, sessions al 
planetari; el cinema Edison programa dos films molt nada-
lencs i l’entitat Entre Mares, una marató de contes. 

3 propostes d’Amics dels Pastorets
Els Amics dels Pastorets tornen a tenir una presència des-
tacada al cicle nadalenc. L’enceta el microteatre #Protapas-
torets en una ubicació privilegiada: l’Adoberia d’en Ginebre-
da (30 de nov. i 1 de des.), escenificacions de 15 minuts de 
durada en què els personatges dels Pastorets lluiten per 
ostentar el protagonisme al conte de Folch i Torres. Els dies 
26, 28 i 29 arriben els Pastorets al Teatre Auditori, per segon 
any, amb adaptació d’Albert Pijuan i direcció de Daniela 
De Vecci. La novetat és la participació dels alumnes de 2n 
de l’escola Educem, que des d’octubre han fet un taller 
d’expressió corporal i que ballaran a l’escena del casament 
de Josep i Maria. Al curs vinent, l’entitat hi convidarà més 
escoles de la ciutat. Per acabar, també trobarem l’elenc dels 
Amics dels Pastorets al Campament Reial del patge Gregori 
(dies 3 i 4 de gener), amb els Diàlegs de Nadal, reflexions 
sobre els tòpics d’aquestes dates per al públic adult.
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Nadal i activitats solidàries
Les campanyes amb fins solidaris proliferen aquests dies, ja 
sigui amb recollida de material a centres cívics -per a El Xi-
prer, Càritas i la Protectora d’Animals- o per donar suport a 
a Marató de TV3, dedicada a la investigació de les malalties 
minoritàries, com faran les biblioteques amb la venda de 
llibres de 2a mà (del 9 al 14 de des.), la Zambomba Flamen-
ca de l’AV Congost (14 de des.) i la cantada de nadales de les 
AMPA de les escoles (21 de des.). Oncovallès, amb les Boles 
Solidàries, i Creu Roja, amb recollida de joguines noves i 
productes d’higiene personal, se sumen a les iniciatives 
solidàries. Tampoc faltarà el Tió Solidari amb El Xiprer i la 
recollida d’aliments per omplir-ne el rebost (21 de des.). 

Ordim el Nadal a Roca Umbert
Com ja va passar l’any passat, la fàbrica torna a ser 
l’escenari d’una instal·lació artística creada pel Xevi Bayona. 
Girarà a l’entorn de l’Ordit, la sèrie de fils que van de llarg 
a llarg de la peça de roba teixida. Fent referència al passat 
industrial de la fàbrica, un gran teler recorrerà els espais 
entre les naus de l’antiga filatura, per acabar en una gran 
estructura vertical que es convertirà en un espai de troba-
da i en l’escenari d’una performance artística a càrrec del 
coreògraf Magí Serra i Anamaria Klajnscek que es podrà 
veure el divendres 20 a les 18.30 h; dissabte 21 a les 18.30 h 
i a les 20 h; i diumenge 22 a les 18.30 h. Aquell mateix cap 
de setmana obre DFactory, la fàbrica dels regals, un mercat 
nadalenc per a totes aquelles persones amb ganes de trobar 
regals de petits creadors i dissenyadors independents.
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De 9 a 21 h
Fira de pessebres  
i ornaments de Nadal
Places de la Porxada i l’Església
Activitats paral·leles*

Del 23 de novembre al 6 de gener
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dissabte i festius, d’11 a 14 h i de 17 a 21.30 h
25 de desembre; 1 i 6 de gener, tarda
Parc d’atraccions de Nadal
Plaça de Josep Barangé

De l’11 de desembre al 5 de gener
De 10 a 20.30 h
Fira d’artesania i regals de Nadal
Plaça de la Porxada

Del 13 de desembre al 5 de gener
De 10 a 20.30 h
Fira d’artesania i regals de Nadal
Plaça de les Olles

Divendres 20 de desembre
de 16 a 21 h
Dissabte 21 i diumenge 22 de desembre
de 10.30 a 21 h
DFactory, la fàbrica dels regals
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Mercat nadalenc per a tothom amb ganes de trobar 
regals de petits creadors i dissenyadors
independents. Més de 75 creadors, zona gastronòmi-
ca, concerts i programa de tallers i
activitats. Més info: www.dfactory.cat
Organitza: Eventos Increibles. www.eventosincreibles.es

*Activitats paral·leles a la fira de la Porxada

Divendres 27 de desembre
de 17.30 a 19.30 h
Pintacares amb Això és Xauxa

Diumenge 29 de desembre
d’11.30 a 13.30 h
Espectacle - taller de circ: Aquí no hi ha ningú
Amb Desastrosus Cirkus

Fires
de Nadal
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Els patges Gregori i Picarol 
anuncien l’arribada dels Reis Mags
Els patges Gregori i Picarol ja fa dies que es comuniquen amb els infants via 
xarxes socials perquè es vagin preparant de cara a l’arribada dels Reis Mags 
d’Orient. De manera presencial, els patges aniran a totes les escoles per 
repartir la desitjada pols màgica (dies 11, 12 i 13 de desembre) i visitaran els 
barris per recollir les cartes dels nens i nenes (2 de gener).
Els dies 3 i 4 de gener el Campament Reial tornarà a instal·lar-se a Roca 
Umbert, on la mainada podrà entrar a les tendes dels Reis i enfilar-se a les 
carrosses, conèixer la Tèrmica dels regals i el carbó, fer tallers de fanalets, 
picarols, pinces..., participar a l’arbre dels desitjos, berenar i escalfar-se 
a la foguera . Tot plegat serà la prèvia de la nit més esperada, quan els 
Reis, ben desperts després de la picarolada,  sortiran des de Roca Umbert 
i desfilaran per la ciutat carregats de bons desitjos. Cap a les 8 del vespre 
començarà la recepció a la Porxada. Enguany, com a novetat, els infants es 
poden descarregar el retallable dels vestits que estrenen Ses Majestats.
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C/ Lluís Companys

Recorregut amb carrosses

Recorregut amb cotxes 
descapotables

C
/ 
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/ 
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C/ Roger de Flor

C/ Mare de  
Déu de Núria

Plaça de  
Sant Miquel

Plaça de la Corona 
18:30 h aprox.

Plaça de Maluquer 
i Salvador

Plaça de la
Constitució
19:30 h aprox.

Plaça  
de l’Oli

Plaça  
de les Olles

Plaça de  
la Caserna

Plaça de 
Perpinyà

C
/ 

M
ag

al
la

ne
s

C/ Francesc Macià C/ Anselm Clavé C/ Joan Prim

C/ Santa Anna

C/ Torras i Bages

C/ Rafael de Casanova

C/ Alfons IV

Recorregut
Cavalcada

Sortida Campament
Roca Umbert 17:30 h

Arribada i recepció
Plaça de la Porxada 20 h
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Els grups municipals opinen

Menos impuestos 
y más presupuesto

En el pasado pleno del mes de octubre nues-
tro grupo municipal mostró su disconformi-
dad ante la subida de impuestos aprobada 
por el PSC.
Con una más que probable nueva crisis eco-
nómica a la vuelta de la esquina y una eviden-
te desaceleración de la economía española, no 
creemos que sea el momento más oportuno 
para subir impuestos. De hecho, en el Vallés 
Oriental el paro ha aumentado por cuarto mes 
consecutivo, habiendo concretamente 21.813 
personas paradas. En el caso de Granollers, el 
número de parados es de 3.598, es decir, hay 
un incremento del 2,51%.
Estos datos demuestran la necesidad de am-
pliar las partidas presupuestarias corres-
pondientes a acciones dirigidas a incenti-
var la contratación de parados de nuestra 
ciudad, especialmente jóvenes y mayores 
de 45 años. Además, como ya insistimos 
en el anterior mandato, tenemos que ir a la 
búsqueda de proyectos empresariales que 
atraigan inversiones y la creación de puestos 
de trabajo dignos. Ser mucho más proactivos 
en este sentido. 
Por otra parte, creemos primordial invertir en 
herramientas que sirvan para paliar el alto 
índice de contaminación que padecemos en 
Granollers. Hemos propuesto la posibilidad de 
adquirir uno o dos “City Trees”, ya utilizados 
en otras ciudades europeas, puesto que cada 
uno de ellos es capaz de absorber la misma 
cantidad de nitrógeno de carbono que 275 
árboles o más de 240 toneladas de CO

2
 en un 

año. También hemos sugerido la realización 
de una prueba con radares de ruido fijos en 
la Ronda Sur, los cuales ya están en funciona-
miento en países como Francia o Suiza. 
Por último, también consideramos que sería 
útil el desarrollo de una “app” para móviles 
que esté en contacto directo mediante video-
conferencia con nuestra policía local, facilite 
la geolocalización y pueda servir a las mu-
jeres para pedir auxilio o alertar en tiempo 
real respecto a una agresión o situación de 
peligro. También daría acceso a recursos e in-
formación sobre violencia machista, testimo-
nios, cómo cursar una denuncia, etc… 
Las citadas son solo algunas de nuestras pro-
puestas. Tenemos muchas más relacionadas, 
por ejemplo, con la creación de empleo, la 
seguridad infantil, la conciliación familiar o 
la mejora de la accesibilidad en parques y vía 
pública.

Menos impuestos y más presupuesto.

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
¡Síguenos en las redes sociales!

Un cop més els granollerins hem parlat a les 
urnes, i sempre que això passa és bo extreure’n 
conclusions, perquè més enllà d’enquestes, 
interpretacions i d’opinió pública i publicada, el 
vot segueix essent l’expressió més clara, lliure i 
democràtica de la voluntat de tots els ciutadans. 
Voluntat per posar i treure governs, i tam-
bé voluntat per decidir qüestions políti-
ques transcendentals com l’exercici del dret 
d’autodeterminació de Catalunya. Cal recordar 
un cop més que hi ha líders polítics i socials 
d’aquest país condemnats a 100 anys de presó 
per donar-nos veu l’1 d’octubre. I la repressió 
no s’atura aquí, sinó que la criminalització de la 
protesta porta fins al deliri d’equiparar dissidèn-
cia a terrorisme, fent pujar la xifra de presos fins 
a 44 en la data de redacció d’aquest article.
El passat 10 de novembre els granollerins vam 
votar en les eleccions a Corts Espanyoles i, per 
tant, no se’n poden extraure d’aquí conclusions 
de política municipal. La campanya i la precam-
panya, però, van estar marcades per la sentència 
de la vergonya, la reacció del poble català i les 
propostes de cada candidatura sobre com abor-
dar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. 
Per tant, sí que podem extreure conclusions 
sobre aquest aspecte dels resultats a Granollers.
En primer lloc cal dir que, respecte els resultats 
del 28 d’abril, tot i una baixada de la participa-
ció, les candidatures independentistes augmen-
ten en 286 vots (fins a 13.144) i les candidatu-
res del 155 baixen 2.009 vots (fins a 13.419).
En segon lloc, s’escurça molt l’avantatge del 
bloc del 155, passant de 2.570 a només 275 
vots d’avantatge. Aquesta tendència encara és 
més evident a nivell de tot Catalunya, on les 
candidatures independentistes han obtingut un 
2,65 % més de vots que les de la repressió.
Així doncs, la repressió no ens fa enrere, la 
voluntat d’exercir el dret d’autodeterminació 
no és un suflé, i la repressió desgasta més els 
repressors que els oprimits.
Però aquests són els resultats a candidatures 
partidistes en unes eleccions espanyoles. Per a 
nosaltres la referència no són només els 13.144 
vots a candidatures independentistes a Corts, 
sinó els 17.601 vots de Granollers que l’1 
d’octubre van votar sí. Si eixamplar la base in-
dependentista vol dir augmentar aquests 17.601 
vots benvinguts siguin, però per a Primàries 
Granollers la millor forma d’eixamplar la base 
és respectar la voluntat d’aquests 17.601 votants 
del sí. Aquest és el compromís que vam adquirir 
amb els granollerins, i per això el passat 30 
d’octubre vam participar en la constitució de 
l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya.

Oriol Vila
Voluntari Granollers per la Independència - 
Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat

Granollers torna a votar

CsPrimàries
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Hem aprovat els pressupostos de 
l’ajuntament, amb la voluntat de seguir 
desenvolupant un model de ciutat com-
promesa, compartida, possible, trans-
versal i transformadora per a la ciutat de 
Granollers.
Un projecte engrescador, solvent i reco-
negut que es materialitza en una acció 
de govern oberta i responsable. 
Una acció, que s’emmarca també en 
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 Soste-
nible universals, transformadors i inclu-
sius 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.
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 mediambien-
tal que no ens són alienes i que formen 
part dels reptes que volem assumir, i que 
s’incorporen en els programes del pressu-
post 2020 de l’ajuntament.
Però per assolir els objectius cal que 
cadascú faci la seva part: els governs, el 
sector privat, la societat civil i cada ésser 
humà.
Per tant, des del govern municipal 
assumirem la responsabilitat que ens 
pertoca i crearem marcs, polítiques i 
mesures, dins de les competències que 
tenim assignades, per posar en pràctica 
l’Agenda 2030.
Com a socialistes, com a equip que 
governa i que ha contribuït decisivament 
a transformar Granollers, som conscients 
del que significa desenvolupar els objec-
tius de desenvolupament de Nacions Uni-
des. Es tracta de pensar la ciutat del futur, 
de posar negre sobre blanc les necessitats 
de la nostra ciutadania, amb la respon-
sabilitat 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.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

L’últim Ple va servir per debatre i aprovar 
els pressupostos 2020 de l’Ajuntament de 
Granollers. Amb la contínua voluntat de 
treball constructiu i per fer de Granollers 
una ciutat més dinàmica, cohesionada i 
Republicana, us volem traslladar les pro-
postes que aquest grup municipal va fer 
arribar a l’equip de govern del PSC:
 1. Implantar un sistema de deixalleries 

mòbils a diferents punts de la ciutat, 
per tal de fomentar el reciclatge i con-
tribuir a la lluita contra l’emergència 
climàtica.

 2. Inversions de millores als barris per 
dinamitzar comercialment l’entorn, 
començant per una dotació econòmica 
per proveir d’enllumenat nadalenc als 
barris.

 3. Compromís i priorització per a 
l’estudi de la gestió pública del submi-
nistrament d’aigua.

 4. Augmentar la reserva pressupostària 
per a la compra d’habitatge públic fins 
a un mínim d’1 milió d’euros per tal 
d’ampliar el parc públic.

 5. Destinar 2 milions d’euros durant 
aquest mandat per al desplegament de 
les polítiques de mobilitat amb bici-
cleta, prioritzant el desplegament de la 
xarxa pedalable i d’aparcaments segurs 
durant els primers anys 2020 i 2021.

 6. En el marc d’incentivar la reforma 
horària i per avançar cap a una ciutat 
feminista, elaborar un Pla d’usos del 
temps per endegar actuacions en 
perspectiva de gènere per promoure la 
conciliació laboral, familiar i personal.

 7. Ampliar la partida de pressupostos 
participatius a 1 milió d’euros.

 8. Elaborar un Pla Estratègic del Turisme i 
Promoció de la ciutat.

 9. Fer millores en equipaments educatius 
i centres cívics de la ciutat, per tal de 
millorar-ne la climatització, eliminar 
barreres arquitectòniques i millorar-ne 
l’accessibilitat.

 10. Per tal de promoure la pràctica espor-
tiva a l’abast de tothom, construir una 
pista poliesportiva coberta al Parc Firal 
de Granollers.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana – 
Acord Municipal
esquerra@granollers.cat
WhatsApp: 690082630

Més social, 
sostenible i amb un 
espai públic modern

Hem proposat que mitjançant el pres-
suspost de l’any 2020 es facin possibles 
aquelles actuacions, més urgents, que per-
metin avançar cap un Granollers més verd 
i sostenible, que ofereixi més oportunitats 
i un espai públic millorat.
En primer lloc, proposem millorar 
l’atenció social i per la creació de llocs de 
treball:
• Subvencionar a les PIMES que contrac-

tactin persones majors de 40 anys i/o 
aturats de llarga durada, bonificant la 
cotització de la Seguretat Social durant 
els 6 primers mesos.

• Iniciar la construcció d’una residència 
per a la gent gran. 

• Assumir la gestió del banc d’aliments 
per a persones amb emergència social.

• Contractar un nou tècnic per a l’àrea 
de Comerç i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament.

• Fer una auditoria interna a l’Ajuntament 
per millorar-ne el funcionament.

En un segon lloc, el perfeccionament dels 
equipaments i una millora de la mobilitat 
i la sostenibilitat:
• Construir un nou camp de futbol a la 

zona sud del parc Firal.
• Crear una ludoteca municipal.
• Reformar de forma integral el pavelló 

del Parquet.
• Renovar i millorar el camp de futbol del 

1r de maig.
• Iniciar un pla de xoc de supressió 

de les barreres arquitectòniques i 
d’arranjament de voreres.

• Instaurar un servei de deixalleria mòbil.
• Destinar una partida a l’estudi de la im-

plantació del pagament per generació.
I per últim, la millora de l’espai públic per 
modernitzar la ciutat en aquells indrets 
que necessiten una actualització:
• Reformar la plaça de Roca Umbert, 

ubicant-hi un aparcament soterrani i 
condicionar la superfície, obrint-la a 
l’espai públic.

• Reformar la plaça del Lledoner a través 
d’un procés participatiu.

• Reformar la plaça Barangé, i vincular-la 
amb el parc Torras Villà a través d’una 
passera per a vianants.

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu del Grup Municipal Junts per 
Granollers

Agenda 2030: Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

Propostes republicanes 
al pressupost 2020

PSCERCJunts
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