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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

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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Públic al Teatre Auditori de Granollers seguint les mesures de 
prevenció de la Covid-19. Fotografia: T.Torrillas www.granollers.cat/coronavirus
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FIRA D’ARTESANS
Divendres 2, 16 i 30 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Corona

JUGATÚ. FESTIVAL DE TARDOR DE JOCS
Dissabte 3 d’octubre
Tot el dia. C. d’Anselm Clavé

LLOTJA DEL DISSENY 
Dissabte 3 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 3 d’octubre
Matí. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 3 d’octubre
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre 
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ENCANTS SOLIDARIS. Assemblea d’Aturats
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre 
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 3 i 17 d’octubre
Tot el dia. Plaça de les Olles

LES GOLFES
Dissabte 10 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

ENCANTS SOLIDARIS. ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 10, 17 i 31 d’octubre
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà 

FIRA DE BROCANTERS i COL·LECCIONISTES
Dissabte 10 i 31 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 11 i 25 d’octubre
Matí. Pg. del parc de Ponent / c. de R. de Casanova

FIRA DEL DISC
Divendres 16 i dissabte 17 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

GRN. ITINERARI URBÀ DE MODA I TENDÈNCIES
Dissabte 24 d’octubre
Tot el dia. Carrers d’Anselm Clavé i Joan Prim

La celebració de les fires queda supeditada a la 
situació epidemiològica de cada moment. 
Recordeu portar la mascareta, guardar la distància  
i rentar-vos sovint les mans.

La 4a edició del Festival Panoràmic  
versarà sobre el concepte extimitat 
El Festival Panoràmic, de fotografia, cinema i molt més s’inaugurarà el 
proper 15 d’octubre a Granollers i el 20 d’octubre a Barcelona. Aquesta 
edició tractarà el concepte d’Extimitat, posant el focus en les intimitats 
que deixen de ser secretes i privades i es converteixen en públiques.
La programació inclou exposicions, workshops, conferències, simposis, 
projeccions i convocatòries obertes a la participació d’artistes d’arreu del 
món. També compta amb un programa educatiu i activitats pensades per 
a un públic familiar. Una de les grans novetats és l’ampliació de les seus 
del festival: Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Granollers) seguirà sent la 
seu principal, però s’hi afegeixen l’Arts Santa Mònica, la Fundació Mapfre 
i la Fundació Foto Colectània (Barcelona). Enguany, també amplia la seva 
xarxa de contactes internacionals amb vincles amb festivals de Sèrbia, 
Itàlia, Quebec i Colòmbia. Entre els noms més destacats d’aquesta 4a 
edició hi trobem artistes com Sophie Calle, Mireia Sallarès, Antoine 
d’Agata, Daniel G. Andújar, Itziar Okariz, Kurt Caviezel i Laia Abril.
Panoràmic està organitzat per Grisart, i promogut per l’Ajuntament de 
Granollers i Roca Umbert Fàbrica de les Arts. El fotògraf Joan Fontcuber-
ta forma part de la direcció del festival i n’és un dels principals impul-
sors, juntament amb Mercè Alsina, Andrés Hispano i Fèlix Pérez-Hita que 
formen el comitè assessor. 
Consulteu el programa a www.panoramicgranollers.cat
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REPORTATGE

Obertes dues noves convocatòries  
municipals d’ajut al pagament del lloguer

L’Ajuntament continua generant 
accions per facilitar el dret a 
l’habitatge dels col·lectius que més ho 
necessiten amb les convocatòries per 
ajudar a pagar el lloguer, el foment 
a la rehabilitació, la mediació en els 
conflictes entre veïns i grans tenidors 
o la construcció d’habitatges de 
lloguer i compra de pisos per donar 
sortida a situacions de fragilitat social.
A més, el pla de mesures 
socioeconòmiques per fer front als 
efectes de la crisi de la Covid-19 
inclou un nou ajut amb l’objectiu 
de contribuir al manteniment del 
propi habitatge en el context de la 
pandèmia.

habitual, sorgides arrel de la Covid-19, són la 
base dels requisits necessaris per poder rebre 
aquest ajut. També, en el cas de ser empresari 
o autònom, el fet d’haver passat a una situació 
de pèrdua d’ingressos o cessament d’activitat 
des del mes de març.
L’import d’aquesta subvenció correspondrà als 
rebuts de lloguer dels quatre mesos de l’estat 
d’alarma, de març a juny de 2020, i l’import 
es determinarà per la diferència entre el 
total del lloguer a pagar i l’equivalent al 30 % 
d’endeutament de la unitat familiar, essent la 
quantia màxima total de la subvenció de 1.200 
euros per tot el període.

Cinquena edició d’ajuts municipals  
al pagament del lloguer

Per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament de 
Granollers ha obert una nova convocatòria 
d’ajut al pagament de lloguer. Com en les edi-
cions anteriors, seran prioritaris determinats 
col·lectius: joves menors de 35 anys, persones 
de 65 anys o més, i altres col·lectius en situació 
de vulnerabilitat: dones víctimes de violència 
masclista, unitats de convivència amb algun 
membre amb un grau de discapacitat igual 
o superior al 33 % i famílies monoparentals 
amb menors a càrrec. També es poden aco-

Ajuts municipals al pagament del lloguer 
durant l’estat d’alarma per a persones  
afectades per la crisi de la Covid-19

En el marc del pla de mesures socioeconòmi-
ques per fer front als efectes de la crisi de la 
Covid-19, aprovat per unanimitat al Ple muni-
cipal, s’ha dissenyat un nou ajut al pagament 
de lloguer, per les situacions sobrevingudes 
d’atur, ERTO o disminució dels ingressos 
habituals com a conseqüència de la pandè-
mia, moment en què el pagament del rebut 
del lloguer ha esdevingut una qüestió crítica 
per a moltes famílies i persones de la ciutat. 
Així, les dificultats econòmiques per afrontar el 
pagament del rebut del lloguer de l’habitatge 

Les sol·licituds 
es poden 

presentar 
preferiblement 

de forma 
telemàtica a 

través de la seu 
electrònica o bé 
amb cita prèvia 
a l’Oficina Local 

d’Habitatge
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Les sol·licituds es poden presentar 
del 29 de setembre al 29 d’octubre

Menors de 
35 anys, més 

grans de 65 
anys i altres 

col·lectius així 
com persones 
afectades per 

la crisi de la 
Covid-19 poden 

demanar els 
ajuts per pagar 

el lloguer

llir a aquests ajuts els titulars d’un contracte 
d’arrendament formalitzat a través de la Borsa 
de Lloguer Municipal, per ampliar el nombre 
d’habitatges de lloguer assequible disponibles 
al conjunt de la ciutat.
Es subvencionarà el lloguer de tot l’any 2020, 
en el cas de contractes ja vigents, amb una 
quantia de 100 euros mensuals, amb un màxim 
de 12 mensualitats, és a dir, fins a 1.200 euros. 
En el cas dels contractes formalitzats durant el 
2020, es subvencionarà la primera mensuali-
tat sencera de lloguer, fins a un màxim de 600 
euros; l’impost que s’ha de liquidar amb motiu 
de la signatura de contracte, fins a un import 
de 150 euros; i 100 euros mensuals, amb una 
percepció màxima de 1.100 euros.
Del 29 de setembre al 29 d’octubre, es po-
dran presentar les sol·licituds d’ajut al lloguer 
d’ambdues convocatòries, de forma telemàtica 
a través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Granollers, o bé presencialment amb cita 
prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.

Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament 
de Granollers ha fet prop de 6.000 aten-
cions a la ciutadania relacionades amb 
temes d’habitatge: 891 atencions presen-
cials amb cita prèvia i 5.058 atencions per 
correu electrònic o telèfon, principalment 
sobre els ajuts al lloguer i altres tràmits 
relacionats amb la pobresa energètica, la 
borsa d’habitatge municipal, la sol·licitud 
d’habitatge protegit, o la intermediació en 
deutes o assessorament jurídic relacionat 
amb l’habitatge.

Represa del servei de mediació a 
l’Oficina Local d’Habitatge

Des del 15 de setembre, qualsevol persona 
amb cità prèvia pot rebre novament aten-
ció presencial de les advocades del servei 
d’assessorament jurídic a la ciutadania a 
l’Oficina Local d’Habitatge on s’han habilitat 
els espais adequats per garantir totes les 
mesures. Aquest servei és gratuït i ofereix 
una mediació entre les diferents parts da-
vant de dificultats que puguin sorgir relacio-
nades amb l’habitatge en règim de propietat 
o de lloguer. Un servei que sorgeix de la 
col·laboració entre el Col·legi d’Advocats de 
Granollers i l’Ajuntament.

6.000 atencions 
relacionades amb 
l’habitatge

C. del Rec, 50
Tel. 93 860 12 00
habitatge@granollers.cat
www.granollershabitatge.cat
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INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT 
SOBRE AJUTS 
COVID-19
A www.granollers.cat/coronavirus 
trobaràs informació sobre els 
ajuts per fer front a la crisi 
de la Covid-19 promoguts 
per l’Ajuntament i per altres 
administracions i també sobre com 
tramitar la seva sol·licitud. 

Si ho prefereixes, també pots trucar 
al 93 842 66 10 i t’informaran sobre 
aquests ajuts i els passos a seguir.

• Oberta de dilluns a dijous en horari de 8.30 a 19 h i 
els divendres de 8.30 a 14 h.

• Cal demanar cita prèvia al 93 842 66 10 o al 010.

L’OAC també ofereix un servei de tràmits per  
telèfon amb cita prèvia. 

Es pot demanar cita prèvia en línia, on s’indicarà un 
dia i hora sol·licitat per rebre una trucada de l’OAC i 
per poder així realitzar telefònicament un tràmit. 

Els tràmits que es poden fer seguint aquest proce-
diment són: obtenir un volant d’empadronament, 
convivència o històric, obtenir un duplicat d’un rebut 
pagat, obtenir un duplicat d’una carta de pagament 
per pagar un tribut o comunicar un assabentat 
d’obres. 

Podeu demanar cita prèvia per aquest servei a:  
www.granollers.cat/citaprevia

OAC 
Oficina d´Atenció 
a la Ciutadania C. Sant Josep, 7

Els tràmits municipals per internet, 
més fàcils amb l’IdCAT mòbil

Ja no cal disposar de certificat digital per poder fer els tràmits i 
consultes de les vostres dades a l’Oficina virtual de l’Ajuntament 

de Granollers, https://seuelectronica.granollers.cat/

Podeu fer-los amb l’IdCAT mòbil, un sistema d’identificació  
i signatura electrònica, per a persones físiques, que podeu  

obtenir fàcilment i des de casa en aquest enllaç  
https://idcatmobil.seu.cat/

SEU ELECTRÒNICA
GRANOLLERS
seuelectronica.granollers.cat

Nou punt d’atenció ciutadana 
al Centre Cívic Nord
Aquest mes d’octubre s’obre un nou punt d’atenció ciutadana 
al Centre Cívic Nord (c. Lledoner, 6) en horari de 8 a 14 h, de 
dilluns a divendres.

L’objectiu d’aquest nou punt és millorar les atencions presen-
cials tot augmentant la disponibilitat de cites prèvies.

S’hi atendran presencialment, amb cita prèvia, els tràmits que 
ja es fan a l’OAC i a l’Oficina Municipal de Recaptació.

Per demanar cita prèvia per a un tràmit presencial, cal trucar 
al 010 (o al 93 842 66 10) de 9 a 19 h de dilluns a dijous, i de 9 a 
14 h els divendres.

WiFi4EU promou el lliure accés a la connectivitat
A Granollers, trobareu wifi gratuït als següents espais públics:
Plaça de la Corona   •   Museu de Granollers   •   Plaça de la Porxada   •   Parc Firal 
Plaça de Josep Maluquer i Salvador/ Biblioteca Can Pedrals   •   Plaça de Josep Barangé / Parc de Torras Villà
Centre Cívic Can Bassa   •   Centre Cívic Jaume Oller   •   Museu de Ciències Naturals La Tela
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Des del mes de març són moltes les persones 
que han patit situacions d’aïllament, incertesa, 
por, patiment, dolor per la pèrdua de familiars o 
amics, neguit per la crisi econòmica provocada 
per la Covid-19, amb un augment dels casos 
d’estrès, angoixa o depressió... La pandèmia 
del coronavirus i el confinament han tingut un 
gran impacte sobre la salut física, però també 
importants conseqüències emocionals i psico-
lògiques.

Ajuts per l’assistència psicològica a les 
persones afectades per la Covid-19

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Granollers 
ha creat un programa per oferir assistència 
psicològica a les persones que ho puguin neces-
sitar amb l’objectiu de millorar el seu benestar 
emocional. Aquesta és una acció recollida en el 
Pla de mesures socioeconòmiques per fer front 
a la crisi de la Covid-19.
Les persones interessades en rebre suport 
psicològic cal que enviïn un correu electrònic 
a salutpublicaiconsum@granollers.cat o truquin 
al 93 842 66 68, es farà una primera valoració 
per determinar si es reuneixen els requisits per 
formar part del programa: cal ser resident a 
Granollers, que l’atenció sol·licitada estigui rela-
cionada amb les conseqüències socials, perso-
nals, econòmiques, etc., derivades de la pandè-
mia de la Covid-19 i que no s’estigui rebent cap 
altre suport i/o atenció psicològica per part de 
cap altre professional o servei.
El programa contempla un servei d’atenció 
psicològica amb sessions terapèutiques indi-
viduals o grupals, conduïdes per psicòlegs. El 
tractament tindrà la durada i la freqüència que 
el terapeuta consideri adequades i en el cas que 
sigui necessari donarà l’alta o es podrà derivar 
el pacient a un altre servei.
El programa tindrà un seguiment periòdic pel 
que fa al nombre de persones ateses, gènere i 
edat, motiu de la demanda, nombre de sessions 
realitzades i nombre de casos tancats (per re-
missió de simptomatologia o derivació).

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Granollers i la Generalitat de Catalunya 
han reeditat un conveni de col·laboració per la prevenció 
en el consum de drogues entre els joves. Amb l’experiència 
acumulada a Granollers i en altres ciutats on s’han im-
plantat programes similars, quan els joves menors d’edat 
cometen infraccions relacionades amb la tinença i consum 
de drogues a la via pública es poden detectar situacions 
de risc que és preferible abordar des de la prevenció i 
l’educació.
La finalitat és aconseguir que els nois i noies assumeixin 
les seves accions, reconeguin els fets comesos i acceptin 
la realització d’una mesura educativa. Els beneficis són 
personals per als nois i noies i el seu entorn familiar, i 
també per a tota la comunitat.

Es poden acollir en aquest programa nois i noies de 14 a 
18 anys, residents a Granollers, o que hi estiguin escola-
ritzats o cometin la infracció a la ciutat, en cas que el seu 
municipi de residència no compti amb aquest programa.
Quan un menor és identificat per la Policia Local o els 
Mossos d’Esquadra per tinença o consum de drogues al 
carrer, es contacta amb els pares o tutors per informar-los 
de la infracció de la sanció econòmica que comporta (de 
601 a 30.000 €) i de la possibilitat de dur a terme una acció 
educativa com a alternativa. En cas que hi accedeixin, es 
fa la tasca educativa, si es completa satisfactòriament, 
l’expedient sancionador s’atura.
En els darrers anys tres anys, a Granollers, han seguit les 
mesures educatives un total de 37 joves.

Les persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de 
drogues poden acollir-se a una mesura educativa en lloc d’una sanció
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Des de 2002, cada 10 d’octubre es comme-
mora el Dia Mundial de la Salut Mental, que 
aquest any pren com a lema “Salut mental per 
a tothom: més inversió i un millor accés. Per a 
qualsevol persona, en qualsevol lloc”, escollit 
per la Federació Mundial per a la Salut Mental 
(WFMH) per evidenciar que la salut mental és 
un dret i, com a tal, ha d’estar disponible per a 
tothom.
En aquest sentit, el Ple de setembre va aprovar 
una declaració institucional recordant la neces-
sitat de sensibilitzar la comunitat i treballar per 
millorar les polítiques en salut mental, perquè 
“ens trobem davant una crisi internacional de 
la salut mental, agreujada en aquest temps de 
pandèmia”. En l’àmbit local, la Taula de Sa-
lut Mental de Granollers treballa de manera 
col·laborativa amb associacions de familiars 
i persones amb diagnòstic de salut mental, 
entitats proveïdores de serveis i administració, 
per promoure l’atenció de la salut mental. Un 
dels fruits és el Pla Antiestigma, que vol reduir 
la discriminació que sovint pateixen les perso-
nes amb trastorn mental, per empoderar-les i 
millorar-ne la inclusió social i laboral. 
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
salut mental és l’estat de benestar de la perso-
na que és conscient de les seves capacitats, que 
pot enfrontar-se a les situacions quotidianes i 
que participa en la comunitat. És un concepte 

que no es pot separar de la salut física, perquè 
totes dues van lligades. L’envelliment de la po-
blació, l’atur, la pobresa, la falta de suport fami-
liar i social, l’abús de substàncies, la soledat o 
la ruptura de les xarxes socials, són factors que 
incideixen en l’increment dels trastorns mentals 
a la nostra societat.
Enguany, el 10 d’octubre s’escau en un context 
global alterat per la Covid-19. La pandèmia té 
efectes sobre la salut mental de totes les perso-
nes i en tots els àmbits (laboral, econòmic, social, 
educatiu, cultural, etc.), encara més en aquelles 
persones que ja pateixen un trastorn d’aquest 
tipus, i en el seu entorn familiar i d’amics. Per 
contribuir a pal·liar-ne els efectes, l’Ajuntament 
ha posat en marxa un servei de suport psicològic 
per a les persones que pateixin dificultats deriva-
des de la pandèmia (vegeu pàg. 7).

Conferències i presentació del llibre  
Els dits de l’arbre

El pograma habitual d’activitats amb motiu del 
Dia Mundial de la Salut Mental aquest any s’ha 
reduït per les restriccions imposades per la 
Covid-19. Així, no es farà la caminada popular 
ni tampoc l’obra de teatre per als escolars, tot i 
que s’oferirà als centres en format virtual. 
Sí que es faran dues conferències presencials: 
“Com construir i gestionar un patrimoni protegit 
per a persones amb discapacitat”, amb Montse 
Benito, assessora juridicofiscal de la discapaci-
tat (8 d’octubre, 18.30 h, Museu; amb inscripció 
prèvia a daruma@darumaassociacio.com; i “Mites 
i realitats sobre la salut mental”, amb el Dr. Pa-
nicali, psiquiatre, i representants de les entitats 
Daruma i Activament (20 d’octubre, 18.30 h, sala 
d’actes de la parròquia Sant Esteve). També, es 
farà la presentació del llibre Els dits de l’arbre 
d’Anna M. Villalonga, escriptora i professora (27 
d’octubre, 18 h, Museu de Ciències Naturals). 
D’altra banda, fins al 22 d’octubre hi ha temps 
per presentar propostes de disseny al concurs 
de cartells per escollir la imatge de l’any vinent. 
Tots els treballs s’exposaran entre el 24 i el 30 
d’octubre a l’Anònims. Ràdio Granollers i VOTV 
oferiran, entre el 5 i el 16 d’octubre, entrevistes i 
espais especials, i fins a final de mes es recupe-
ra l’exposició de fotografies “Pots mirar sense 
jutjar?”, aturada per la pandèmia, a la plaça de 
Maluquer i Salvador.

Més inversió i un millor accés, lema del 10 
d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental

El Ple ha aprovat 
una declaració 

institucional per 
sensibilitzar 
i millorar les 
polítiques en 
salut mental

8

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | OCTUBRE DE 2020 NÚM. 188



Granollers revalida el Segell Infoparticipa en 
reconeixement a la transparència informativa

L’Ajuntament de Granollers ha rebut el Segell 
InfoParticipa en la 7a edició d’aquest reconei-
xement a la transparència dels webs de les 
administracions locals. Granollers ha aconseguit 
aquesta distinció ja que compleix amb el 100% 
dels indicadors que s’avaluen. Aquests indica-
dors inclouen informació dels representants 
polítics, la gestió dels recursos col·lectius i dels 
recursos econòmics, i les eines que s’ofereixen 
per a la participació ciutadana.
En altres ocasions, Granollers ja havia rebut 
una menció pel seu grau de transparència i, per 
segon any consecutiu, ha aconseguit el Segell 
InfoParticipa. La distinció s’ha concedit a 113 
ajuntaments però només 32, entre ells Grano-

El regidor de Comunicació 
i Imatge, Álvaro Ferrer, ha 
recollit el distintiu del Segell 
Infoparticipa 2019

ECOfest
Festival per a la sostenibilitat 
i per a encarar l’emergència climàtica

14 i 15 de novembre de 2020, d’11 a 14 h 
Via plataforma ZOOM

Organitzat pel Grup d’Acció pel Clima  
i el projecte EYES-Erasmus+
 

Més informació a 
www.ecofest.cat

llers, han assolit una puntuació de 100%.
El Segell InfoParticipa és una distinció que 
s’atorga a partir de l’anàlisi realitzat pel La-
boratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural, un grup de recerca reconegut 
per la Universitat Autònoma de Barcelona i per 
la Generalitat de Catalunya. El LPCCP de la UAB 
elabora el Mapa InfoParticipa que mesura el grau 
de compliment amb les Lleis de Transparència 
a partir de 48 indicadors i enguany s’ha exigit 
encara més qualitat en la informació i en el nivell 
de transparència.

Informació sobre la gestió de la crisi de la 
Covid-19 a la web de Transparència
L’Ajuntament de Granollers disposa de la web de 
Transparència (http://wp.granollers.cat/transpa-
rencia) que s’actualitza regularment per oferir 
informació de qualitat a la ciutadania. En aquesta 
web s’hi ha incorporat tota la informació relacio-
nada amb la gestió de la crisi provocada per la 
Covid-19 a http://wp.granollers.cat/transparencia/
covid-19
Per altra banda, en aquest espai web també s’hi 
recullen els contractes i compres d’emergència 
fets al llarg d’aquests mesos, els criteris 
d’actuació dels diferents serveis de l’Ajuntament 
per garantir el funcionament de l’organització, 
que no s’ha aturat durant l’estat d’alarma, i un 
recull d’indicadors que mostren l’impacte de la 
Covid-19 a la ciutat.

La web de 
l’Ajuntament 

compleix el 
100% dels 
indicadors 

avaluats

Rutes audioguiades  
per Granollers

Descobreix el centre històric 
i la ciutat bombardejada
Dos itineraris guiats,  
disponibles en català,  
castellà, anglès i francès

Descarrega’t l’app gratuïta IZI Travel
i escriu “Granollers” al buscador

La història  
de Granollers,  
al teu aire
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1
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 10 hores
Condueix amb èxit equips de producció, 
magatzem, manteniment
La Cambra de Comerç - Granollers

2
9.30 a 12 h. Sessió informativa.  
Emprenedoria
Pla d’empresa i Canvas (en línia)
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable  
de 5 hores
Taller perfeccionament Incoterms 2020. 
Casos pràctics 
La Cambra de Comerç – Granollers 

5
14.30 a 16 h. Formació. Comerciants
Trucs i consells per fer stories i crear 
comunitat
Granollers Mercat

6
10 h a 11.30 h. Jornada. Empreses
Incentius a la innovació en el context 
actual
La Cambra de Comerç i Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores
Manipulació de dades amb el programa 
Access
La Cambra de Comerç – Granollers 

7
14.30 a 16 h. Formació. Comerciants
Instagram Live. Fidelitza la teva  
clientela amb els directes
Granolles Mercat

10 a 12.30 h. Programa. R-Digital.  
Empresa i emprenedoria
Pla de comunicació i màrqueting  
per a nous negocis
Granollers Mercat

8
10 a 11.30 h. Jornada d’innovació  
i digitalització. Empreses
Implantació bàsica de la gestió digital 
La Cambra de Comerç – Granollers Mercat

13
10 a 12.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Coopera perquè el teu negoci sigui 
visible abans
Granollers Mercat

14
10 a 12.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Instagram per a promoure el teu negoci
Granollers Mercat

15
14:30 a 16.30 h. Formació. Comerciants
Eines i tecnologies útils per al teu  
comerç mitjançant aplicacions mòbils
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable  
de 35 hores
Gestió administrativa en comerç exterior 
La Cambra de Comerç - Granollers

16
9.30 a 12 h. Sessió informativa.  
Emprenedoria
Com muntar una empresa en línia
Granollers Mercat

19
9.30 a 13 h. Workshop R-Digital.  
Empresa i emprenedoria
Social Listening: monitorització  
de xarxes socials
Granollers Mercat

14.30 a 16.30 h. Formació. Comerciants
Canva. Cartelleria per a campanyes 
comercials
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores
Prevenir i gestionar queixes  
i reclamacions 
La Cambra de Comerç - Granollers

20
10 a 13 h. Programa R-Digital. Empresa 
i emprenedoria
Coneix els requisits legals i fiscals  
de la venda en línia
Granollers Mercat

22
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 10 hores
Formació de Microsoft 365
La Cambra de Comerç – Delegació Granollers

27
9.30 a 11.30 h. Jornada. Empreses
Oportunitats de negoci amb Bèlgica  
(en línia)
Boil Fernández i Granollers Mercat

28
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores
Eines avançades d’Excel 
La Cambra de Comerç – Delegació de Granollers

29
10 a 12.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Organitza’t amb eficàcia. Tècniques  
de gestió i planificació del temps
Granollers Mercat

30
9.30 a 12 h. Sessió informativa.  
Emprenedoria
Com muntar una empresa (en línia)
Granollers Mercat

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

Formació en línia
www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Octubre 2020
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Segona edició del programa FITjove a Granollers

L’Ajuntament de Granollers se suma per segon 
curs consecutiu al FITjove, un programa promo-
gut per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i 
el Consell Català d’Esport, amb la col·laboració 
de la Fundació Esportsalus, que té com a objec-
tiu ocupar el temps de lleure de forma saluda-
ble i divertida.
La iniciativa s’adreça a nois i noies adolescents 
que estan cursant 4t d’ESO en centres educa-
tius adherits al Pla Català d’Esport a l’Escola, 
especialment aquells i aquelles que no fan cap 
activitat física ni esportiva. D’aquesta manera, 
se’ls proposa iniciar-se en l’activitat física i 
esportiva en dues fases. En la primera, l’activitat 
es fa en horari escolar facilitant als participants 
un tastet de diverses activitats  dirigides. Aquest 
curs, atesa la situació de la Covid-19, aquestes 
activitats es faran a través d’un suport visual.
La segona fase del projecte es planteja ja com 
una activitat extraescolar que consisteix en un 
programa d’exercici físic dues tardes a la set-
mana. Aquesta activitat es fa a les instal·lacions 
del Club Natació Granollers, que també 
col·labora amb el programa, i està previst que 
comenci el 2 de novembre.

300 participants en la 1a edició 

El curs anterior, en la primera edició del FITjove 
a Granollers, 300 alumnes de 14 grups de 4t 
d’ESO de cinc centres educatius de Granollers 
(Escola Jardí, Institut Celestí Bellera, Escola 
Municipal de Treball, Intitut Antoni Cumella i 

Granollers ha obtingut dos reconeixements en 
la quarta edició dels Premis Reempresa, ator-
gats per la Diputació de Barcelona i la patronal 
catalana Cecot. Can Muntanyola ofereix des de 
2012 els serveis del programa Reempresa als 
empresaris que volen traspassar els seus nego-
cis i a les persones emprenedores de la ciutat 
disposades a donar-los continuïtat. 
L’Ajuntament ha rebut el primer premi per ser 
el municipi amb més empreses cedents (31) i el 
segon premi per haver aconseguit el traspàs de 
8 empreses durant l’any 2019.
Per altra banda, el programa «Granollers entra 

Granollers obté diversos reconeixements en l’àmbit 
del desenvolupament empresarial i la sostenibilitat

Institut Carles Vallbona) van participar en la 
primera fase. Una quinzena d’alumnes van con-
tinuar en la segona fase que té un cost mensual 
de 19 euros. La Generalitat de Catalunya atorga 
una ajuda de 10 € al mes a tots els participants 
si es compleixen uns mínims d’assistència.
A més de la promoció de l’esport entre els i les 
adolescents, el programa FITjove vol interve-
nir en la prevenció del consum de drogues, la 
creació d’oferta atractiva d’exercici físic per a 
adolescents com a opció saludable d’ocupació 
del temps d’oci i l’acompanyament dels nois 
i noies en el pas de l’esport escolar a l’esport 
comunitari.

Participants en l’edició de 
l’any passat del FITjove en una 
sessió al CN Granollers

en simbiosi» ha resultat guanyador nacio-
nal dels Premis Europeus a la Promoció 
Empresarial 2020 en la categoria de suport 
al desenvolupament dels mercats verds i 
l’eficiència en els recursos. Aquest premi ha 
valorat el treball per promocionar l’economia 
circular a la indústria, afavorint la sostenibili-
tat, la competitivitat i la col·laboració entre les 
empreses locals. Entre d’altres mesures, s’ha 
creat la plataforma GRID Granollers (www.
gridgranollers.com), que pretén donar sortida 
a recursos no aprofitats i enfortir les relacions 
del teixit industrial granollerí.
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L’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) se suma un any més a la 
commemoració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual i ho fa amb 
la col·laboració de l’Associació Cultural de Granollers i el Cinema 
Edison. Així, abans de les sessions del Cinema Edison dels dies 23, 
24 i 25 d’octubre es projectarà el curtmetratge Aparador de La Gralla. 
Aquest film de Joan Corbera i Santanach de 1981 té una durada de 
4 minuts i forma part del Fons Joan Corbera de l’Arxiu Municipal de 
Granollers. A més, a partir del 27 d’octubre, es podrà veure aquest 
curtmetratge al portal web de l’Arxiu d’Imatges de l’AMGr: 
https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb
El mateix 27 d’octubre també es publicarà al Portal web de l’Arxiu 
d’Imatges de l’AMGr les entrevistes de fonts orals de la Col·lecció 
Espartacus, donació de Lluís Guix Moreno. Es tracta d’un total d’11 
entrevistes audiovisuals realitzades entre 1998 i 2001 a diverses per-
sones vinculades a moviments polítics i sindicals des dels anys 30 fins 
al franquisme.

L’AMGr commemora el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

Fotograma del curtmetratge Aparador de La Gralla 
de Joan Corbera Santanach

Granollers celebra els dies 9, 10 i 11 d’octubre, 
les Jornades Europees del Patrimoni 2020, una 
iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Eu-
ropea que se celebra ininterrompudament a Ca-
talunya des de l’any 1991 per acostar la ciutada-
nia al patrimoni arquitectònic monumental. Així, 
durant tot un cap de setmana es faran diverses 
activitats gratuïtes (amb inscripció prèvia).
A partir del 9 d’octubre, l’Arxiu Municipal de 
Granollers ens proposa com a document del 
mes la llicència d’obres de la Casa can Rou-
re (1912) i incorpora al portal web de l’Arxiu 
d’Imatges (https://arxiufotografic.granollers.cat/
fotoweb/) una mostra de fotografies d’habitatges 
particulars de la primera meitat del s. XX i el 
film de 1977: Granollers, edificis 1900.
El divendres 9 d’octubre, a les 17.30 h, el Museu 
de Ciències Naturals de Granollers proposa 
una ruta per la història de la ciència i el pas-
sat industrial de Granollers a càrrec de Miquel 
Carandell i amb la col·laboració de la Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.
El dissabte 10 d’octubre, l’Arxiu i les Bibliote-
ques de Granollers, amb lel suport d’Amical 
Viquipèdia, han organitzat una viquimarató per 
a millorar els articles de la Viquipèdia sobre el 
patrimoni arquitectònic de la ciutat.
I, per últim, el diumenge 11 d’octubre, a les 11 h, 
el Museu de Granollers proposa un itinerari guiat 

Del 9 a l’11 d’octubre, Jornades Europees 
de Patrimoni 2020 a Granollers

Cases de Can Mònic / Fons 
Enric García-Pey / Arxiu  
Municipal de Granollers

virtual per descobrir, sense moure’ns del museu, 
els elements patrimonials que són testimoni de 
la relació que Granollers ha tingut amb els ani-
mals. L’activitat anirà a càrrec de la historiadora 
de l’art Cinta Cantarell i tindrà la participació 
teatral de l’actriu Maria Manau.
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CURSOS D'ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Formació per adquirir coneixements i habilitats
bàsiques en l’ús de l’ordinador i 
els dispositius mòbils.
  · Iniciació en l'ús de l'ordinador
  · Comunicació bàsica amb el telèfon mòbil 

FORMACIÓ DIGITAL

BIBLIOTEQUES 
DE GRANOLLERS

         OCTUBRE- DESEMBRE 
2020

www.granollers.cat/formacio-digital 

TALLERS DIGITALS
Reduïm la bretxa digital -16 anys

PÍNDOLES SOCIETAT K PRO
Ofereixen un marc d’anàlisi i reflexió sobre 
el coneixement i els canvis organitzatius i socials
derivats de la irrupció de les tecnologies.

GRUPS D'APRENENTATGE DIGITAL
Activitats que permeten adquirir nous coneixements i
habilitats digitals.
  · G1: Gestions i compres per internet
  · G2: Identitat digital i protecció a la xarxa
  · G3: Xarxes socials
  · G4: Cultura maker
  · G5: Noves realitats digitals
  · G6: Disseny i presentació de continguts digitals

ACTIC
Prepara't per a la prova ACTIC
  · Nivell 1 (certificat bàsic)
  · Nivell 2 (certificat mitjà) 
  · Nivell 3 (certificat avançat) - C6 Tractament de la
informació numèrica

ACTIVITATS GRATUÏTES

AULA OBERTA
Servei de suport a l'autoaprenentatge de
competències digitals.

BIBLIOLABS FAMILIARS
Crea, innova i experimenta
  · Taller d'iniciació a la robòtica en família
  · Reflecteix-te, retrata't
  · Creació d'històries amb Lego de Gianni Rodari
  · Un, dos, tres... acció! Focus de cinema

LABS DIGITALS -16 ANYS
Tallers digitals per a infants i joves menors de 16
anys que fomenten l'aprenentatge dinàmic de les
noves tecnologies, la creativitat, la innovació i el
treball en equip.

PROGRAMACIÓ & MAKERS
  · DURADA: 6 hores
  · EDAT: de 8 a 12 anys
  · SESSIONS: Divendres 2, 9, 16 i 23 d’octubre
  · HORA: de 17.30 h a 19 h
  · LLOC: Biblioteca Roca Umbert

ANIMACIÓ STOP-MOTION AMB EL MÒBIL
  · DURADA: 6 hores
  · EDAT: de 9 a 14 anys
  · SESSIONS: Dimarts 6, 13, 20 i 27 d'octubre
  · HORA: de 17.30 h a 19 h
  · LLOC: Biblioteca Roca Umbert

FICCIÓ DIGITAL
  · DURADA: 6 hores
  · EDAT: de 9 a 14 anys
  · SESSIONS: Dimarts 3, 10, 17 i 24 de novembre
  · HORA: de 17.30 a 19 h
  · LLOC: Biblioteca Roca Umbert

ACTIVITATS GRATUÏTES
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LA CULTURA SEGUEIX
AQUESTA TARDOR 2020
A GRANOLLERS

La cultura segueix aquesta 
tardor a Granollers!

La tardor significa la represa de l’activitat cultural a 
la ciutat, amb l’inici de les programacions a tots els 
equipaments adaptades a les mesures de prevenció de la 
Covid-19. Bona part de les activitats que es van haver de 
suspendre durant el confinament s’han reprogramat per tal 
de donar suport als artistes i creadors, amb especial èmfasi 
en la producció local i de proximitat. La música és una de les 
protagonistes d’aquest mes, amb els concerts d’El Kanka, 
Sopa de Cabra, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Ferran 
Palau i Anna Andreu i Itaca Band. L’equipament juvenil Gra 
continua amb el Dnit amb les actuacions de Roigé i Irene 
Ferioli.

El Museu de Granollers celebrarà les Jornades Europees del 
Patrimoni i començarà el procés de creació del mural de 
l’artista Vicenç Viaplana. Pel que fa al teatre, destacar una 
nova edició del Microteatre (Roca Umbert) i la represa de les 
programacions del Teatre Auditori i de Llevant Teatre, amb 
noms tan destacats com la Clara Peya amb el “Suite TOC 
núm. 6” o “Alguns dies d’ahir”. Pel que fa a la dansa, Roca 
Umbert obre temporada del Centre d’Arts en Moviment, 
amb formacions per a professionals i també per a públic 
general i familiar.

El Museu de la Tela inaugura l’exposició “Operació aigua” 
i segueixen les visites guiades a l’exposició “Què mengem 
avui?”.

El Festival Panoràmic portarà a Roca Umbert exposicions, 
xerrades i tallers al voltant del concepte “extimitat”. El 
Cinema Edison també recupera la programació habitual de 
cap de setmana, familiar i Cicle Gaudí, entre d’altres.

Pel que fa a la formació, centres cívics, Gra i biblioteques 
ofereixen una àmplia programació de cursos i tallers, 
presencials i també en format telemàtic.
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3
DISSABTE

De 10 h a 15 h | Sala Miranda, Espai d’Arts
Workshop sobre el Llibre d’artista
A càrrec de Montse Tomàs. Programa formatiu 
“Aula d’Art i Pensament Contemporani” a càrrec 
dels artistes residents. 

De 10 h a 13.30 h | Centre d’Arts en 
Moviment de Roca Umbert
Vine a ballar, classes obertes parti-
cipatives
Tastet de les activitats que fan les escoles de 
dansa de Granollers al llarg del curs: Àgueda 
Murillo, Arsènic, Bigpotters, Swing, Espai Ioga, 
Klass Estudi i Rítmic. 

Taller de 17 h a 19 h | Centre d’Arts en 
Moviment de RU

Jam de 19 h a 21 h | Centre d’Arts en 
Moviment de RU 
Taller i Jam d’improvisació de 
moviment
A càrrec de Maria Mora

18 h | Museu de Granollers
Pintem amb pigments 
Com pintaven a l’època gòtica? Descobrirem 
i aprendrem el procés de fabricació i l’ús dels 
colors en aquesta època. 
A càrrec de CERUSA

21 h | Llevant Teatre
Les coses excepcionals
Una comèdia interpretada per Pau Roca
Preu: 15 euros 

21 h | Espai exterior de Roca Umbert
Concert de Joan Garriga
Preu: gratuÏt, amb reserva prèvia d’entrada

4
DIUMENGE

12 h | Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició i al 
retaule de l’església de Sant Esteve
A càrrec de Cinta Cantarell i Aixendri, 
historiadora de l’art, curadora assistent i 
documentalista de l’exposició.

12 h | Cinema Edison
La Caputxeta
Una versió moderna i divertida explicada amb 
titelles.
Preu: 4 i 5 euros 

19 h | Teatre Auditori
Mrs. Dalloway 
Una de les obres mestres de Virgina Woolf amb 
Blanca Portillo al capdavant.
De 12 a 25 euros 

5
DILLUNS

19.30 h | Espai d’Arts de Roca Umbert
Conferència: “El confinament de 
les imatges”
A càrrec d’Andrea Soto Calderón
Activitat de clausura del Laboratori de 
Postfotografia coordinat per Francele Cocco 
durant 2019-2020.

6
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Les butxaques del mar
A càrrec d’Ada Cusidó
Hora del conte (+3 anys)

18.30 h | Museu de Granollers
El procés de la creació literària
Amb el periodista i escriptor, Rafel Nadal
Organitza: AGEVO

7
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Les butxaques del mar
A càrrec d’Ada Cusidó
Hora del conte (+3 anys)

18 h | Biblioteca Roca Umbert - En línia
El fil de la Història
Conferència sobre la Història contemporània de 
Catalunya amb Diego Valverde.

De 19 h a 21 h | Espai d’Arts i Centre 
d’Arts en Moviment de RU
Laboratori d’investigació sobre les 
pràctiques performatives
A càrrec de Neus Masdeu
Espai on les pràctiques performatives esdevenen 
un eix vertebredor per investigar noves maneres 
d’expressar a través del cos com a eina d’acció.
Sessions de treball presencial: 7/10 (Espai 
d’Arts), 4/11 i 2/12 (CAM)
Sessió de treball virtual: 21/10 i 18/11
Mostra final: 16/12 19 h

1
DIJOUS

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
14 tècniques de generació d’idees 
A càrrec de Jordi Folck.
Conferència en motiu de l’Any Rodari 

18.45 h | Museu de Ciències Naturals
Xerrada “L’escalfament del planeta 
i el seu impacte en els recursos 
hídrics”
A càrrec d’Alfred Rodríguez Picó

19 h | Cinema Edison
El cuirassat Potemkin
De Serguei Eisenstein amb Esteve Plantada.
Club de lectura i cinema

19.30 h | Museu de Granollers
El luxe i el vestit al retaule de sant 
Esteve de Granollers
A càrrec de Rosa M. Martín i Ros, historiadora 
dels tèxtils i la indumentària.

2
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
L’illa de Mai Més
Club de lectura infantil (8-9 anys)

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors
Club de lectura jove (12-15 anys)

21 h | Gra. Equipament juvenil
Dnit: Roigé. Música d’autor
Música d’autor worldmusic/fusió amb la que 
emmarca les seves creacions més íntimes i 
personals. Presentació del seu últim treball: 
«Ingràvit». Info: www.grajove.cat

A les 19 h i a les 22 h | Teatre Auditori
Concert amb El Kanka 
Presentació de la gira ‘Payaso’
De 12 a 24 euros 

22 h | Casino de Granollers
Smack Dab
48è Cicle de Jazz Granollers
Preu: de 6 a 8 euros 

Agenda d’octubre
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8
DIJOUS

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Presentació de les lectures del curs
Club de lectura de novel·la

19 h | Biblioteca del Museu de la Tela
Presentació del llibre “El Montseny. 
Rutes en cotxe i a peu” 
A càrrec de l’autor Òscar Farrerons, Farell 
Editors. 
Reserves al telèfon del museu 93 870 96 51

9
DIVENDRES

17.30 h | Museu La Tela
Ruta pel Granollers científic 
Amb Miquel Carandell de la Biblioteca del Museu 
La Tela.
Activitat dins de les Jornades Europees del 
Patrimoni. 
Ruta per la història de la ciència i el passat 
industrial de Granollers coneixent anècdotes i 
petites històries del passat i present científic de 
la ciutat.
Públic adult
Preu: 3 euros
Reserva prèvia al telèfon del museu 
  93 870 96 51

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Mousy and the big red ball 
Amb Kids&Us
Kids Time (1-4 anys)

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin
Club de lectura infantil (6-7 anys)

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

11
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
El porc, el gos, l’ou i el lleó.  
Els animals que acompanyen la 
ciutat
Jornades Europees del Patrimoni 2020. Itinerari 
pel centre històric de Granollers

18 h | Teatre Auditori
Yolo: You Only Live Once
Un espectacle de circ en majúscules
De 6 a 12 euros

13
DIMARTS

18.30 h | Museu de Granollers
Els sumptuosos musicals de Vicent 
Minnelli
A càrrec de l’advocat i periodista Albert Beorlegui
Organitza: AGEVO

15
DIJOUS

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

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
La família Melops
Club de lectura infantil (6-7 anys) 

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes
Club de lectura infantil (8-9 anys)

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks
Conversa en anglès amb Cambridge School

19.30 h | Sala NAUB1 de Roca Umbert
Inauguració del Festival Panora-
mic
Conferència inaugural a càrrec de Joan 
Fontcuberta i Andrés Hispano

20 h | Cinema Edison 
Video letters #3, Why would a let-
ter have a title ?
Yau Ching [1993-94]
Durada: 6 min

Varda by Agnès
Agnès Varda [2019]
Durada: 120 min
En el marc del Festival Panoràmic
Preu bonus: 12 euros

16
DIVENDRES

17.30 h | Plaça Maluquer i Salvador
DiverTeatre. Amunt les veles!
Presentació de la programació familiar 
DiverDivendres
A càrrec d’Ail’as
Activitat infantil gratuïta amb inscripció prèvia 
a https://forms.gle/PM47S1hutkvCeqH27 o al 
telèfon 93 870 62 03.
Org.: Xarxa de Centres Cívics de Granollers

De 18.30 a 20 h | Centre Audiovisual de 
Roca Umbert
Conferència càpsula de confort de 
Daniel G. Andújar
Emmarcada dins del Festival Panoràmic i el 
Mercat Audiovisual de Catalunya.

21 h | Teatre Auditori
Alguns dies d’ahir
Converses familiars al voltant de l’1 d’octubre. 
Teatre. De 12 a 25 euros

21.30 h | Cinema Edison
Emergence
Pratibha Parmar [1986]
Durada: 18 min

Der Riese
Michael Klier [1983]
Durada: 82 min
En el marc del Festival Panoràmic
Preu bonus: 12 euros 

22 h | Casino de Granollers
Lluís Coloma Trio
48è Cicle de Jazz Granollers
Preu: de 6 a 8 euros

octubre
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17 i 18
DISSABTE I DIUMENGE

Dissabte a les 18 h i diumenge a les 12 h 
| Museu de Ciències 
Taller familiar - La intimitat del 
món animal
En el marc del festival Panoràmic de Granollers
El taller té previst aproximarnos a les intimitats 
del món animal a través de diverses webcams 
instal·lades al paisatge. 
Tallers familiars al Museu La Tela
Públic familiar
Preu: 3 euros adults / 1 euro infants
Reserva prèvia al telèfon del museu 93 870 96 51

17
DISSABTE

18 h | L’Adoberia
Taller: L’art de fer sabó

18.30 h | Museu de Granollers
Què pot silenciar l’ego del fotògraf? 
Antoni Campañà i les seves fotos 
de guerra (1936-39)
En el marc del festival Panoràmic de Granollers
Conferència a càrrec d’Arnau González i Vilalta 
Al llarg dels tres anys de la Guerra Civil 
Espanyola (1936- 1939), el fotògraf Antoni 
Campañà, conegut per la seva obra pictoralista 
i per la tasca de difusió de la fotografia anterior 
al conflicte, va disparar unes 5.000 instantànies. 
A partir de 1939 les fotografies van restar 
amagades durant els següents 80 anys, fins i tot 
després de la mort de l’autor. 

19 h | Sala Tarafa
“Concierto de Aranjuez” amb Jordi 
Masó, piano i Manel Sánchez, gui-
tarra
Precedit d’una interpretació de cadascú com a 
solistes.
Aforament limitat. Cal sol.licitar plaça per 
watshapp al 657862833
Organitza: Amics de la Ciutat de Granollers

A les 19 h i a les 22 h | Teatre Auditori
Concert amb Sopa de Cabra 
Presentació del seu desè disc La Gran Onada
Preu: de 18 a 35 euros 

21.30 h | Cinema Edison
Cada día paso por aquí
Raul Arroyo [2004]
Durada: 9 min

Memory of home
Kiki Tianqi Yu [2009]
Durada: 10 min

Gently down the stream 
Su Friedrich [1981]
Durada: 14 min

The Sniper
Adela Jušić [2007]
Durada: 4 min

Game over
Alba Sotorra [2015]
Durada: 78 min
En el marc del Festival Panoràmic
Preu bonus: 12 euros 

22 h | Sala NAU B1 de Roca Umbert
Concert amb Ferran Palau + Anna 
Andreu
Preu: 15 euros

18
DIUMENGE

11.15 h - 12.15 h i 13.15 h | Museu de 
Ciències Naturals
Mart, el protagonista de la nit 
Aquests dies el planeta Mart se’ns apropa a 
62 milions de quilòmetres. En el cel llueix com 
un puntet taronja molt brillant. Amb un bon 
telescopi es poden veure el seu casquet polar i 
taques fosques d’origen volcànic.
3 euros adult / 1 euro infants. Cal reserva prèvia 

17.45 h | Església de Sant Esteve 
Mallorca “L’illa dels orgues”, amb 
Arnau Reynés
La Música del Cel. Cicle de música per a orgue 
7 euros 

19
DILLUNS

18 h | Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició Sense 
intimitat
En el marc del Festival Panoràmic
Amb Andrés Hispano i Fèlix Pèrez Hita

19 h | Museu de Ciències Naturals
La cuina sostenible, d’Ada Parellada
Reduccions. Club de lectura i cuina

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Decameró, amb Francesc Viñas
Llegir el Teatre. Club de lectura i teatre

20
DIMARTS

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

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert 
Irador. Embolica que fa fort amb 
Mon Mas
Hora del conte (+3 anys)

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata
Club de lectura jove (12-16 anys)

20 h | Cinema Edison
Un chant d’amour
Jean Genet [1950]
Durada: 25 min

Blow-up
Michelangelo Antonioni [1966]
Durada: 111 min
En el marc del Festival Panoràmic
Preu bonus: 12 euros

21
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Irador. Embolica que fa fort amb 
Mon Mas
Hora del conte (+3 anys)

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Calaveres atònites, de Jesús Mon-
cada 
Amb Anna Ballbona
Clàssics al dia. Club de lectura

De 20 h a 22 h | Centre d’Arts en 
Moviment de Roca Umbert
Inici del projecte comunitari Tèxtil
A càrrec de Daniel Rosado - Colectivo Lamajara
Clàssics al dia. Club de lectura
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22
DIJOUS

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Trobada amb l’escriptora Alba 
Dalmau
A càrrec de Joan Yeguas i Gassó, conservador 
d’art del Renaixement i Barroc del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. 

19.30 h | Museu de Granollers
El retaule de Granollers: un exem-
ple del darrer gòtic
A càrrec de Joan Yeguas i Gassó, conservador 
d’art del Renaixement i Barroc del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.

23
DIVENDRES

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert 
Ficció 1518 
Club de lectura jove (15-18 anys)

19 h | Sala Francesc Tarafa
Qui era en Carles Riera?
Concert homenatge per a les noves generacions
Gratuït

20 h | Sala Francesc Tarafa
Les partitures més estimades de la 
biblioteca d’en Carles Riera
Concert homenatge a Carles Riera
Preu: 10 euros

21 h | Llevant Teatre
Hubo
Una obra de titelles de llenguatge intimista i 
delicat
Preu: 15 euros

21 h | Gra. Equipament juvenil
Dnit: Irene Ferioli. Presentació 
del seu primer disc: «Manifest de 
tendresa»
Irene Ferioli acompanyada del guitarrista 
Bartolomeo Barenghi. Temes propis i versions 
amb influències musicals: des del jazz a la 
música llatina, passant pel pop i la música de 
Brasil.
Info: www.grajove.cat

22 h | Casino de Granollers
Mar Serra Group
48è Cicle de Jazz Granollers
Preu: de 6 a 8 euros

24
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert 
La balada del cafè trist, de Carson 
MacCullers
Cremem els clàssics. Club de lectura + 17 anys

16.15 h - 17.15 h i 18.15 h | Museu de 
Ciències Naturals
Mart, el protagonista de la nit 
Aquests dies el planeta Mart se’ns apropa a 
62 milions de quilòmetres. En el cel llueix com 
un puntet taronja molt brillant. Amb un bon 
telescopi es poden veure el seu casquet polar i 
taques fosques d’origen volcànic.
3 euros adult / 1 euro infants
Cal reserva prèvia

18 h | Museu de Granollers
Objectes personals. 
Efraïm Rodríguez
Visita a l’exposició

21 h | Teatre Auditori
Renaissance 
Concert amb música vocal del Renaixement amb 
el Cor de Cambra
Preu: 15 euros

22 h | Sala NAU B1 de Roca Umbert
Concert amb Itaca Band + Seika
Itaca Band és una de les referències de música 
festiva dels Països Catalans. 
Preu: 12 euros

25
DIUMENGE

11h | Museu de Granollers
Itinerari de ciutat: El fum de les 
xemeneies i Granollers
Itinerari a través d’algunes de les xemeneis que 
varen marcar el procés d’industrialització de la 
ciutat.

12h | Nau de Dents de Serra de Roca 
Umbert
Visita comentada a les exposicions: 
Transitional, No surrender i Time 
on quaaludes and red wine
En el marc del Festival Panoràmic
A càrrec de Jacqui Borrowcliffe, Jean-Matthie 
Gosselin i Anna Galí.

D’11 h a 13 h | Espai d’Arts de Roca 
Umbert
Taller familiar: públic, privat, secret 
En el marc del Festival Panoràmic
Al voltant del concepte d’extimitat.
Programa d’activitats familiars “SPIRIT” de 
cultura visual, físic i virtual. 
Per a famílies amb infants de 6 a 10 anys

12 h | Cinema Edison
L’eruga voladora
Un espectacle de titelles de taula fets amb 
mitjons 
Preu: de 4 a 5 euros 

26
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert 
La bella i la bèstia, de Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont 
Amb Francesc Viñas
Literatura i arts. Club de lectura

octubre
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27
DIMARTS

18.30 h | Museu de Granollers 
Émilie de Châtelet, l’univers de 
Newton als salons de la il·lustració
A càrrec del professor d’Història de Ciència de la 
UAB, Xavier Roqué
Organitza: AGEVO

19 h | Museu de Granollers 
Del 26 al 30 d’octubre
Presentació del projecte d’Ignasi 
Prat
Projecte Transversal

19 h | Biblioteca Roca Umbert - En línia
Filosofia i pandèmia amb Mariano 
Fernández i Fèlix Rabal
Taller de pràctica filosòfica

28
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time
Contes en anglès (+4 anys) amb Cambridge 
School

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Literature and art
Conversa en anglès amb Inorbis

19.30 h | Museu de Granollers
Pasqual Maragall MIRA, 10 anys 
després
En el marc del Festival Panoràmic
Projecció i conversa amb Rafa Badia i Cristina 
Maragall.

29
DIJOUS

19 h | Museu de Ciències Naturals
La vida secreta de los árboles, 
de Peter Wohlleben
A càrrec d’Èlia Montagud
Taxonomia. Club de lectura de ciències naturals 

30
DIVENDRES

21 h | Teatre Auditori
Suite Toc Núm. 6
Un espectacle multidisciplinari per parlar d’un 
tema tabú: la salut mental.
Preu: de 9 a 18 euros 

22 h | Casino de Granollers
Lluís Vidal/David Xirgu
48è Cicle de Jazz Granollers
Preu: de 6 a 8 euros

23 h | Roca Umbert
“Racontades” de por i misteri 
Contes de por i misteri per a públic adult

31
DISSABTE

18 h | Centre Cívic Jaume Oller
La castanyada amb l’AV Tres Torres
Organitza: AV Tres Torres

18 h | Centre Cívic Can Bassa
Castanyada i mercat de segona mà
Organitza: AV de Can Bassa

19 h | Pati del Centre Cívic Can Gili
Castanyada al barri de Can Gili
Organitza: AV Can Gili

19 h | Centre Cívic Can Gili
Passatge del terror al Centre Cívic 
Can Gili
Organitza: AV de Can Gili

7
DIMECRES

De 15 a 22 h | Gra i carrers adjacents
Passatge del terror
Organitza: Horroryzeme

17
DISSABTE

Tot el dia | Porxada, Anselm Clavé, Sant 
Roc i Corona
Mostra de bestiari i foc
Balls i concerts
Organitza: Drac de Granollers 

25
DIUMENGE

11 h | Plaça de la Porxada 
Trobada de colles veteranes de 
Sardanes
Org.: Agrupació Sardanista de Granollers

Agenda Entitats
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ENTREVISTA A

Estrenar-se com a directora el curs de la Covid, és 
un doble repte?
De moment tots els directors estem en la mateixa 
situació, centrats en el protocol de la Covid i en això 
tots som nous. Així que em pugui dedicar a tasques 
de gestió del centre, potser hauré demanar ajuda a 
directors, que ja me l’han ofert.  

Com heu trobat l’alumnat, després de 6 mesos de 
no veure’l?
Amb moltíssimes ganes de venir!, també els nens amb 
dificultats acadèmiques i conductuals, tots estan en-
cantats i maquíssims. Trobaven a faltar venir a l’escola, 
com els mestres.

Quin balanç feu a l’escola de l’ensenyament tele-
màtic durant el confinament?
Dolent! Tot va passar d’un dia per l’altre... D’acord 
amb les indicacions del Departament, enviàvem tas-
ques que els alumnes havien de fer a casa de manera 
autònoma. Els darrers dies vam poder fer reunions 
telemàtiques: pel perfil de les nostres famílies, ens va 
costar moltíssim per la falta de dispositius i connexió. 
Per tant, cada setmana o més els trucàvem amb els 
nostres mòbils –en trucades que es feien eternes–, els 
dèiem les tasques i, sobretot, en fèiem un seguiment 
emocional. Tothom s’hi ha deixat la pell. Al final vam 
aconseguir connectar-nos per videoconferència amb 
pràcticament tots els alumnes. Sóc positiva i, si bé és 
veritat que no es van poder fer tot els continguts, els 
nens i nenes han adquirit unes habilitats en noves tec-

 
Maria Muntal (Granollers, 1980) és la 
directora de l’escola Turó de Can Gili, 
centre en el qual va començar a treballar 
fa 15 anys com a vetlladora, donant suport 
als alumnes amb dificultats de mobilitat. 
Diplomada en logopèdia i magisteri, ha 
treballat a escoles de Mataró i Lliçà, i 
aquest és el quart curs a la Turó de Can 
Gili. Escola multicultural i qualificada de 
màxima complexitat per l’elevat nombre 
d’alumnes amb necessitats educatives 
especials, Muntal afronta el curs en 
positiu i amb il·lusió, perquè el que abans 
podien ser debilitats ara són fortaleses: 
l’escola se situa en un lloc privilegiat, 
a tocar de la natura, i disposa d’una 
plantilla de mestres reforçada que ha 
permès començar des del primer dia amb 
grups bombolla i ràtios baixes d’alumnes.

nologies que fins ara no tenien, així com autonomia 
de treball i organització personal. 

Com heu preparat aquest curs excepcional?
Al mes de juliol ja vam reduir el nombre d’alumnes 
per grup, perquè tenim una plantilla de mestres més 
completa que altres centres, com a escola de màxima 
complexitat. Hem deixat de fer la sisena hora perquè 
era preferible fer 5 hores de classe amb un grup de 12 
alumnes que no 6 hores amb 24. Disposem d’espais 
per a tots els grups: ara en tenim 18, amb una ràtio 
que va de 10 a 18 alumnes. Per a l’ensenyament en 
línia, si cal confinar algun grup, disposem de disposi-
tius i 50 tauletes noves, no haurem d’esperar que ens 
ho enviï el Departament. Una tarda a la setmana els 
alumnes treballen amb les tauletes per familiaritzar-
s’hi i saber-la fer servir en cas de quarantena. I a l’hora 
del pati, tenim dos torns, primer surten de P3 a 2n i 
després de 3r fins a 6è. Hem habilitat deu espais de 
pati equipats amb material de joc i els grups bombo-
lla van rotant. A l’espai del bosquet, per exemple, hi 
tenim tipis i fins ara hi havia hamaques, teles i fustes 
perquè els nens fessin cabanes. Mestres i alumnes ho 
valoren molt positivament, els nens i nenes del grup 
estable juguen tots junts i han descobert nous jocs.

Quasi d’un dia per l’altre, els mestres heu hagut 
d’aprendre moltes coses noves, sobre salut, segu-
retat, prevenció... 
Ja fa anys que l’escola a més d’educar i ensenyar fa 
altres funcions: vacunacions, revisions odontològi-

ENTREVISTA A

“Tenim 
18 grups 

d’alumnes 
amb ràtios de 

10 a 18 nens 
i nenes, i fem 

dos torns  
de pati”

Maria Muntal Vilarrasa
directora de l’escola Turó de Can Gili
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«El curs passat, no s’han fet tots els continguts, però els 
alumnes han adquirit habilitats en noves tecnologies, 

autonomia i organització del treball personal»

ques... Ara hem de fer una mica més i acompanyar les 
famílies perquè es posin en contacte amb el CAP si 
el seu fill o filla no ha vingut a l’escola perquè té una 
simptomatologia compatible amb la Covid. Expli-
quem a les famílies que el risc zero no existeix, però 
que prenem totes les mesures perquè l’escola sigui 
un lloc segur: a l’entrada posem gel hidroalcohòlic 
a tots els nens, els prenem la temperatura, ventilem 
les classes, fem higiene de mans sovint, treballem en 
grups bombolla a les classes i al pati..., i hem donat 
mascareta a tots els alumnes –fins i tot als d’Infantil, 
que la porten als espais comuns. Tots disposen de 5 
mascaretes de 5 colors, una de diferent per cada dia. 
Així, hem aconseguit que una desena de famílies que 
ens havien manifestat que dubtaven de portar els seus 
fills a l’escola, ara els hi porten tranquils i tots han 
signat la declaració responsable. 

Fa cinc cursos us vau fusionar amb l’escola de 
Fàtima...
A dia d’avui som un sol equip i estic encantada del 
claustre de mestres que hi ha. Un dels motius per ac-
ceptar el càrrec de directora en aquesta situació va ser 
poder mantenir la resta de l’equip directiu. Som 25 
docents i mig (tenim mitja dotació d’aula d’acollida), 
més la tècnica d’integració social, la d’educació 
infantil, una educadora i dues vetlladores. Tot l’equip 
és una passada. Tenim 274 alumnes i ahir ens en van 
adjudicar tres més perquè tenim la matrícula viva –in-
corporacions que es produeixen durant el curs– molt 
alta, ja que no omplim amb preinscripcions. 

La vostra és una escola de barri, quina implicació hi 
tenen les famílies?
El percentatge de nens que fan una vida oberta al ba-
rri és molt baix, algunes famílies viuen molt tancades 
a casa seva. Per això, habitualment fem el reforç ex-
traescolar municipal amb l’entitat Reir al centre cívic, 
perquè coneguin altres equipaments. En la majoria 
de famílies treballa un membre de la parella, per tant 
podrien implicar-se en l’escola, però costa: és un dels 
objectius que ens proposem.

Teniu una situació privilegiada, dalt d’un turó, amb 
la natura a tocar. Com treballeu el medi natural 
amb els alumnes?
Tenim el projecte científic tecnològic, però aquest any, 
per la Covid, l’especialista de ciències fa de tutor i, a 
més, els grups bombolla no poden fer servir els espais 
comuns, com el laboratori o l’aula d’informàtica. 
Sí que treballem l’hort, ens hi ajuden persones amb 
discapacitat que venen de Benito Menni, però ara ho 

“Hem 
aconseguit 

que famílies 
que dubtaven 

[per la Covid], 
portessin 
tranquils 
els seus 

fills i filles a 
l’escola”

fem en dies diferents. Tampoc podem fer el projecte 
de robòtica, perquè no podem compartir les peces de 
Lego. Pel que fa a aprofitar l’entorn, almenys un cop 
al mes tots els grups surten a fer excursions a peu, a 
recollir fulles, bolets...

Parlem de l’hort de l’escola.
Tot el que hi produïm es ven a les famílies i rein-
vertim els diners en llavors. Plantem el que té més 
demanda i els nens s’encarreguen de fer els paquets 
que es venen a un euro a les famílies. 

També feu classes a l’aire lliure...
Sí, la música i l’educació física es fan a l’exterior, si no 
plou. Hem de tenir en compte que aquests especialis-
tes passen per tots els grups estables, és una manera 
de preservar la seguretat dels nens i dels docents. 

Com a membre, fins ara, del Consell Escolar Muni-
cipal, quina opinió té de l’educació a Granollers?
La nostra ciutat té moltíssima oferta educativa i 
d’extraescolars, i això és un luxe, com el fet de poder 
anar a peu a tot arreu, en podem estar orgullosos. 
D’altra banda, ara amb la Covid, m’agrada poder 
plorar amb els meus ulls: altres directors d’altres cen-
tres es troben amb greus problemes d’espai i ràtios 
d’alumnes molt elevades, falta de mestres... 

Ara fa un any i mig vau estrenar nom, Turó de Can 
Gili, n’esteu contents?
Sí, és un nom que ens representa: quan puges el turó 
a peu cada dia te’n recordes d’on estem situats... i al 
barri, l’associació de veïns col·labora amb nosaltres 
en activitats com la rua de carnaval, amb la música, el 
berenar...
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Els grups municipals opinen

Preokupación

El problema de la ocupación ilegal de 
viviendas preocupa cada vez más a la 
ciudadanía. Sólo en 2020, de enero a junio, 
se registraron un total de 7.540 denuncias 
de propietarios, lo que sale a una media de 
40 al día. Cataluña lidera el ranking de 
comunidades autónomas con más de 600 
ocupaciones ilegales al mes.
Actualmente el proceso de recuperación de 
la vivienda es muy lento y en su transcurso 
muchos propietarios acaban cediendo a la 
extorsión, a pagar para recuperar su hogar, a 
menudo con evidentes desperfectos o la falta 
de enseres personales.
Desde Ciudadanos hemos presentado 
una amplia batería de propuestas en el 
Congreso de los Diputados, parlamen-
tos autonómicos y ayuntamientos, para 
prevenir la ocupación de viviendas o, en el 
caso de las ya ocupadas, para la devolución 
rápida de estas. 
A nivel municipal, hemos propuesto la ela-
boración de un censo en el que se estipule el 
tipo de ocupación, si es por necesidad o por 
fines delictivos, que permita hacer un segui-
miento personalizado de cada caso. También, 
hemos requerido mayor presencia policial 
en las zonas de riesgo y más medidas para 
velar por la seguridad y la convivencia 
vecinal.
En el Congreso, hemos propuesto una modi-
ficación del Código Penal para aumentar las 
penas de los extorsionadores, y así, luchar 
contra las mafias y agilizar la recuperación 
de las viviendas. También, hemos plantea-
do una modificación de la Ley de Bases 
del Régimen Local para que no se puedan 
inscribir en el padrón municipal los que 
estén ocupando ilegalmente una vivienda 
u otorgar una mayor cobertura legal a las 
comunidades de vecinos.
Además, hemos concretado medidas para 
atender a aquellas personas que han decidi-
do ocupar una vivienda tras ser desalojadas 
de la suyas, ya sea por el impago de su 
hipoteca o alquiler, o porque se encuentren 
en situación de vulnerabilidad. Es primor-
dial la protección de estos colectivos ante 
los desahucios, otorgándoles una mayor 
cobertura social. 
Si estas medidas son aceptadas, nos 
pondremos a la altura de países europeos 
como Francia, Holanda, Inglaterra, Alema-
nia o Italia. Desde Ciudadanos esperamos 
firmemente que así sea.

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

Durant les darreres setmanes, les qui vivim 
i/o treballem amb nens i joves ens hem 
vist repetidament en la situació de pregun-
tar-nos si, com a societat, estem tenint una 
resposta a l’altura de les circumstàncies. 
Si l’inici de la pandèmia va ser un moment 
especialment crític per als treballadors sa-
nitaris, que van haver d’assumir una feina 
quasi inassumible, a l’inici del curs 2020-
2021 han estat els educadors i pedagogs, 
sobretot els que treballen amb els més 
petits, els que han pres el relleu a l’hora 
de dur a terme tasques impossibles, amb 
la col·laboració indispensable dels primers 
interessats en el benestar dels nens, les 
famílies. 
El curs ha aconseguit engegar-se gràcies 
als esforços d’uns i altres, tot i les indi-
cacions canviants i de vegades contradic-
tòries dels departaments d’Ensenyament 
i de Salut, tot i l’evolució negativa de 
la malaltia i dels riscos de brots, i tot i 
les sospites d’uns i altres sobre el futur 
immediat. 
De fora, ens han arribat imatges depri-
ments i de vegades esfereïdores des d’una 
perspectiva educadora i de cura, com les 
de nens dins de gàbies de plàstic a escoles 
de primària a Cáceres. A dins, a Granollers 
mateix, no han trigat de veure’s afectats 
fins i tot els entorns que voldríem més 
protegits, els de les escoles bressol, on ha 
calgut extremar les mesures de protecció i 
alterar, així, la vida de moltes famílies.
En la situació excepcional que vivim, seria 
absurd cercar culpables i, si cal anomenar 
responsables, és clar que bona part de les 
competències rellevants són d’àmbit au-
tonòmic i estatal. Tot i això, en la mesura 
en què pares i mares, mestres i professo-
res, i nens i joves hem estat capaços de 
respondre al moment i adaptar-nos a les 
circumstàncies, tenim dret a preguntar-
nos: hem fet tots, no només com a país, 
sinó també com a municipi, tot allò que 
podíem per al benestar del nostres fills? 
Més enllà dels equipaments municipals, 
l’Ajuntament té recursos per col·laborar 
amb els centres i ajudar-los a afrontar els 
reptes que tenim. Cal reconèixer aquesta 
feina quan es du a terme i cal també, quan 
no és suficient, exigir que es faci.

Estel Brugulat Roselló
Voluntària Granollers per la Independència 
– Primàries Catalunya

Inici de curs

CsPrimàries
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La crisi de la Covid-19, amb una pro-
funditat que encara no som capaços 
de copsar en la seva extensió, fa re-
plantejar algunes de les actuacions del 
pla de mandat i molt probablement 
n’accelerarà d’altres.
Una crisi que torna a demanar objectius 
clars com a ciutat, amb les persones 
situades al centre de les preocupacions, 
i objectius compartits políticament i so-
cialment en la mesura del possible, per 
encarar decisions de reorientació que 
en alguns casos no seran ni senzilles ni 
fàcils, ja que tindrem uns pressupostos 
municipals més aviat de contenció.
Estem en temps de transformacions 
socials i econòmiques.
El repte és no estancar-se, avançar, fer-
ho col·lectivament; Granollers s’ha de 
continuar mostrant activa i dinàmica.
Salut, economia, sostenibilitat i una 
nova mobilitat, són conceptes i políti-
ques concretes que caldrà prioritzar. Ens 
cal seguir treballant per fer una ciutat a 
mida de les persones, més amable, més 
caminable.
La digitalització està provocant i 
provocarà en el futur immediat grans 
transformacions; no en serem aliens, i 
hi dedicarem esforços i recursos com a 
ciutat.
La lluita permanent contra les desigual-
tats seguirà formant part essencial de 
la nostra acció de govern; no podem 
oblidar ningú, no ens podem permetre 
deixar ningú enrere.
En l’ànima de Granollers, la cultura i 
l’educació són bàsiques per tenir un 
pensament crític, palanques d’igualtat i 
equitat. Les volem tenir com a prioritats. 
Amb el bagatge de la nostra trajectòria, 
la de l’alcalde, ens toca afrontar nous 
reptes. Ho fem amb decisió, rigor i 
valentia i, com sempre, de manera per-
meable, i escoltant les opinions i aporta-
cions de les granollerines i granollerins.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Ens tornem a trobar a les portes d’un 
nou 1 d’Octubre, una data enguany 
marcada per la situació de pandèmia 
que vivim i per un context polític, insti-
tucional i social molt complicat, marcat 
per la repressió. Malgrat el context se-
guim també reivindicant la voluntat que 
el nostre país pugui decidir lliurement 
el seu futur i la necessitat d’acabar amb 
la repressió política i judicial. 
Perquè com diem arreu, la República 
per la qual treballem és l’eina per millo-
rar la vida de tota la ciutadania, també 
dels granollerins i granollerines. Un país 
més just, lliure, on tothom tingui cabu-
da i ningú quedi enrere. La nostra ciutat, 
Granollers, ha de ser una peça clau dins 
la construcció de la República catalana, 
i malgrat que les forces sobiranistes no 
siguem majoria a l’Ajuntament, hem de 
continuar treballant plegats. Des del nos-
tre grup seguim treballant per la unitat 
estratègica de l’independentisme al nos-
tre consistori, per sumar sense retrets, 
sense entrar en lluites ni en discussions 
de postureig.
També seguirem treballant perquè les 
bones paraules de l’alcalde i l’equip de 
govern del PSC entorn la situació de 
repressió de les nostres preses i presos 
vagin més enllà i es tradueixin en fets, 
en passos valents i clars que mostrin el 
rebuig de tot el consistori a la situació 
d’injustícia i repressió que patim com a 
poble.
Un nou 1 d’Octubre on no podem nor-
malitzar aquesta situació de repressió, 
on no podem acceptar que les nostres 
preses i presos hagin d’estar 23 hores 
a les seves cel·les o que faci més de 40 
dies que no veuen les seves famílies. 
Tampoc podem acceptar que hi hagi 
2.850 represaliades per la justícia espan-
yola. No és justícia, és venjança.
Malgrat tot, ens en sortirem. Tornarem a 
vèncer!

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM

Abans que no sigui 
massa tard…

A hores d’ara ja som conscients de la cri-
si econòmica que ha generat la pandè-
mia. Més enllà de l’emergència sanitària, 
sectors com la restauració, el turisme 
i el comerç estan vivint una situació 
complexa amb un futur complicat a curt 
termini i incert, a mitjà i llarg termini.
Només cal sortir al carrer per consta-
tar com està canviant tot. Cada vegada 
veiem més cartells on es pot llegir “es 
lloga, local disponible o en venda” i és 
que la supervivència d’aquests sectors 
està en perill. Els últims dies, el tan-
cament d’un dels establiments d’un 
reconegut grup del sector tèxtil, amb 
forta presència a la nostra ciutat, ha 
disparat l’alarma: què passarà si marxa 
el grup sencer? Comercialment, con-
tinuarem sent un pol d’atracció? Qui 
ocuparà aquests locals? Són alguns dels 
interrogants que sorgeixen i no és qües-
tió de quin negoci tanca, ni de les seves 
dimensions, sinó de la incidència entre 
la nostra ciutadania, llocs de treball per-
duts, lloguers que no es cobraran o vida 
que desapareix a carrers i barris.
Venen temps de canvis. Cal ser àgils, pas-
sar a l’acció, arriscar. No n’hi ha prou de 
gestionar ajuts que parin el cop, cal im-
mediatesa prenent decisions i accions va-
lentes, rigor i fermesa traçant estratègies 
de promoció de ciutat. L’administració 
s’ha de moure sense dilació. Busquem 
col·laboracions publicoprivades que ens 
ajudin a donar nous usos dels locals als 
barris, fer d’intermediaris i contribuir 
a la moderació dels preus del lloguer. 
Especialment, dels més cèntrics. Dina-
mitzar locals buits amb accions puntuals 
i donar facilitats per adequar-los a nous 
models de comerç. Sortim a buscar 
inversors i cadenes comercials catala-
nes que no tenen seu aquí. Oferim una 
ciutat activa i atractiva amb oportunitats 
de negoci. Generant treball generarem 
benestar.
Granollers és un municipi amb un teixit 
comercial viu. Tindrem una visió analíti-
ca, creativa i autoexigent per reaccionar? 
El sector, sí. I l’administració…?

Laura Sabatés
Regidora de Junts per Granollers

Horitzons de futurUn nou 1-O

PSCERCJunts
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