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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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Portada: Instal·lació “Envelat de Nadal” creada per l’artista local 
Josep Fernández Margalef i música de Pol Aumedes. Foto: T. Torrillas

MESURES EXCEPCIONALS 
DE PREVENCIÓ COVID-19

GRÀCIES PER PROTEGIR-TE 
I AJUDAR A ATURAR LA COVID-19

www.granollers.cat/coronavirus
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LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 5 de desembre 
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA DEL DISC
Divendres 11 de desembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 11 i 18 de desembre 
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 19 de desembre
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

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

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de desembre
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

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

FIRA DE BROCANTERS i COL·LECCIONISTES
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de desembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

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

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

Aquest Nadal és especial i diferent. Estem pendents de l’evolució de 
la pandèmia i sotmeses a unes mesures i normes que hem d’atendre 
per poder doblegar la corba i combatre la propagació de la Covid-19. 

Aquest Nadal l’hem de celebrar amb corresponsabilitat i consciència, 
fomentant el comerç i la cultura de proximitat, a partir de tres 
eixos que estan recollits a la imatge de la campanya, obra dels 
dissenyadors locals, Mireia Llach i Miquel Llach, que fusiona  
tres idees: la ciutat, la gent i la llum. 

Trobareu mercats nadalencs renovats, instal·lacions i decoracions 
amb la llum i la música com a protagonistes. Als carrers,  
les associacions de comerciants han fet un esforç per il·luminar  
i tenir els espais ben engalanats. I com a novetat, al fil musical  
que escolteu als carrers sonaran músics i compositors granollerins. 
Nous escenaris, com el de petit format a la plaça Pau Casals, 
que acompanyarà el mercat de Nadal a la plaça Barangé. A Roca 
Umbert, el campament del patge Gregori s’allargarà sis dies per  
tal que, amb reserva prèvia d’entrada, tothom en pugui gaudir.  
A l’Ajuntament, el pessebre, obra de Ramon Aumedes, dedicat  
a l’Hospital de Granollers com a mostra de suport i agraïment  
als professionals de la sanitat que han estat peça clau en aquest  
any marcat per la Covid-19.

Llum i il·lusió per encarar el 2021 amb molta força i moltes ganes  
de recuperar la normalitat. Un any ple de reptes i d’oportunitats.
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REPORTATGE

El pressupost municipal aposta per mantenir el pols 
de la ciutat alhora que fa una contenció de la despesa

Amb els vots a favor del PSC i Junts 

per Granollers, les abstencions d’ERC 

i Ciutadans i el vot en contra de 

Primàries, el Ple municipal del mes 

de novembre va aprovar el pressupost 

general per al proper any 2021. Amb 

un total de 91.742.019 euros, un 1 % 

més que aquest any 2020, es planteja 

com un pressupost de contenció que 

té com a principal objectiu mantenir 

viva l’activitat de la ciutat després de 

la crisi generada per la Covid-19.

L’Ajuntament de Granollers comptarà el proper 
any amb uns pressupostos, que inclouen també 
el Museu de Granollers, Roca Umbert Fàbri-
ca de les Arts, Granollers Mercat, Granollers 
Escena i Granollers Promocions, que no plante-
gen grans diferències pel que fa a xifres totals 
respecte els d’aquest 2020. Així, la despesa 
ordinària augmenta un 1,53 % i les inversions es 
redueixen un 3,28 %.
Però, si bé el pressupost no registra un gran 
augment i reflexa un esforç en la contenció de la 
despesa, sí que aposta per una redistribució de 
la despesa que permeti mantenir el pols de la 
ciutat i se centri en els sectors més afectats per 
la crisi generada per la situació epidemiològica.

Més despesa social i promoció econòmica

Per àrees, les despeses ordinàries que més 
augmenten en els pressupostos del 2021 són les 
relacionades amb la defensa dels drets socials. 
Així, el capital destinat a cohesió social creix 
un 6,77 % respecte l’any passat amb gairebé 
571.000 euros més que es destinaran, principal-
ment, a ampliar el servei d’atenció domiciliària 
a gent gran i les beques de menjador de pri-
mària. La despesa en l’àrea d’educació aug-
menta un 3,49 %, el que suposa 576.000 euros 
més destinats, en gran part, a la contractació 
de nou professorat. L’àrea, però, que registra el 
major augment és, justament, la que fa referèn-

cia a un dels sectors més castigats per la crisi: 
l’activitat econòmica. Amb 997.000 euros més 
que aquest 2020, augmenta un 9,33 %.

Inversió per sortir de la crisi  
i millorar la ciutat

El pressupost municipal del 2021 és també un 
pressupost inversor. S’inverteix en obra pública 
ja que aquesta, a més de millorar la ciutat, serà 

Piscines municipals 
de Granollers
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Es reformaran carrers  
i voreres i s’adequaran  

parcs i espais verds

també una empenta per ajudar a sortir de la cri-
si causada per la Covid-19 i generarà ocupació.
La inversió més destacada, amb 1,6 milions 
d’euros, serà la reforma de les antigues pis-
cines cobertes, construïdes l’any 1972. A més, 
es faran altres actuacions com nous mòduls 
de vestidors i millores en l’accessibilitat (ve-
geu més informació a la pàgina 7). També s’ha 
previst adequar un altre equipament municipal, 
l’edifici de l’avinguda del Parc, els antics jutjats, 
un projecte al qual es preveu destinar 800.000 
euros.
L’aposta per augmentar el parc públic 
d’habitatge de lloguer de la ciutat, gestionat per 
Granollers Promocions, es tradueix també en 
una previsió d’inversió de 550.000 euros des-
tinats al projecte de construcció d’un edifici al 
passeig de la Muntanya.

Millora dels espais de convivència

La millora de carrers i l’adequació i ampliació 
de voreres és també una prioritat per al pro-
per any i suma una inversió total de més d’1,1 
milions d’euros. Així doncs, es preveu ampliar 
voreres al carrer del Rec o al carrer Francesc 
Ribas (vorera sud), fer calçada única als carrers 
Castella i Francisco Pizarro, o adequar els car-
rers Sol, de la Unió i Veneçuela, entre d’altres.
També es faran adequacions a edificis munici-
pals, centres educatius i instal·lacions espor-

Ingressos ordinaris
82.015.049 €

Ingressos per al finançament 
d’inversions 9.789.400 €

D’on surten els diners

tives i s’invertirà en el conjunt d’equipaments 
culturals de la ciutat més de 800.000 euros.

Aposta per la transició energètica i els 
espais verds

Els del 2021 també seran uns “pressupostos 
verds”. Amb una dotació de 556.500 euros, 
s’aposta per la transició energètica principal-
ment en dos espais: el Palau d’Esports i Roca 

El carrer Castella, situat entre 
la plaça de la Corona  
i el carrer de Barcelona,  
serà de calçada única
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31 % 1 % 19 % 38 % 1 % 0 % 1 % 9 %
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Si bé encara no s’ha tancat l’exercici 2020, el 
Ple del mes de novembre que va aprovar els 
pressupostos, va servir també per anunciar 
altres iniciatives que tindran també com a 
principal objectiu contrarestar els efectes 
derivats de la crisi sanitària. Així, amb la 
previsió de poder destinar-hi al voltant de 2 
milions d’euros del romanent de tresoreria, 
s’ha anunciat la injecció de recursos econò-
mics a diversos sectors. Destaquen:

- 380.000 euros destinats a reduir durant el 
2021 al 50 % el preu públic per recollida 
comercial i la taxa per ocupació de via 
pública (terrasses) del sector de la restau-
ració

- 200.000 euros per a serveis socials i 
emergència social

- 500.000 euros per a ajuts a la contractació

- 100.000 euros destinats a ajudar en la 
digitalització del comerç

- 120.000 euros per a la promoció del co-
merç de proximitat de la ciutat

- 200.000 euros per a línies d’ajut a les em-
preses culturals de Granollers

- 200.000 euros per a ajuts a les persones 
autònomes

Més recursos 
econòmics per 
plantar cara a la  
crisi de la Covid-19

Principals inversions del pressupost de 2021

Reforma de les piscines cobertes ..............................................1.600.000 euros

Millora de carrers i adequació i ampliació  
de voreres ....................................................................................................1.110.000 euros

Adequació de l’edifici municipal de l’Av. Del Parc  
(antics jutjats) ...............................................................................................800.000 euros

Millora de l’eficiència energètica al Palau  
d’Esports i Roca Umbert ......................................................................556.500 euros

Edificis d’habitatge de lloguer ...........................................................550.000 euros

Pressupostos participatius .................................................................500.000 euros

Millora de parcs, espais verds i arbres i jardins ..................480.000 euros

Inversions en equipaments educatius ........................................425.000 euros

Residència per a gent gran .................................................................400.000 euros

Umbert Fàbrica de les Arts on s’hi instal·laran 
plaques fotovoltaiques.
També es farà especial atenció en els parcs i en 
els espais verds. Es destinaran 480.000 euros 
a l’adequació dels parcs del Congost i del Puig 
de les Forques, als espais de jocs infantils, a la 
remodelació d’espais verds i també als arbres i 
jardins de la ciutat.
Tot plegat es preveu fer-ho sense augmentar 
l’endeutament actual de l’Ajuntament de Grano-
llers, situat en 23 milions d’euros, una xifra que 
en els darrers 10 anys s’ha reduït a la meitat. I 
a l’espera de rebre més inversió d’altres admi-
nistracions, un fet reclamat reiteradament pel 
consistori, i que ha de permetre, entre d’altres, 
projectes com el desdoblament de la línia R3, la 
remodelació de l’estació de Granollers-Canove-
lles o el tercer carril de la C-17.Imatge del parc  

del Puig de les Forques
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L’Ajuntament farà obres d’adequació i millora 
de l’accessibilitat i la seguretat de les piscines 
municipals de Granollers per valor de 4.000.000 
d’euros, amb la construcció de dos nous vasos 
de piscina, noves instal·lacions de filtratge, trac-
tament d’aigua i climatització. Part de la inver-
sió necessària per fer possible aquest projecte, 
1,6 milions d’euros, ja s’inclou al pressupost 
municipal per al 2021 aprovat al ple municipal.
Per la seva banda, el Club Natació Granollers, 
que gestiona les piscines, aportarà 615.000 
euros per a la construcció de nous vestidors i 
un ascensor. L’equipament és de titularitat de 
l’Ajuntament i el Club Natació de Granollers en 
gestiona els serveis des de 2002 i la concessió 
acaba el 2027.
La instal·lació compta amb dos edificis amb 
piscines, una sala de fitness, sales d’activitats 
dirigides, una sala de gimnàstica artística, 

diverses dependències auxiliars i complemen-
tàries i servei de bar. La piscina 1 compta amb 
dos vasos (V1 i V2) i un petit gimnàs que daten 
de 1972. La piscina 2 (amb un sol vas, V3) es 
va executar en els anys 90. Cal fer alguns 
arranjaments en el vasos 1 i 2 de la piscina 1 i 
s’ha redactat un Pla director arquitectònic per 
valorar les compatibilitats de les intervencions 
amb una visió global de les instal·lacions i el 
seu futur desenvolupament.

Fases d’intervenció

S’han previst diverses fases d’intervenció. La 
primera i més urgent, pel seu estat i antigui-
tat, és la renovació de l’edifici de les piscines 
V1 i V2. Aquesta primera fase té un cost apro-
ximat de 615.000 euros i preveu la construcció 
del nucli de comunicacions oest, amb recor-
reguts diferenciats i ascensor accessible; la 
construcció de mòduls de vestidors, a utilitzar 
durant les treballs d’enderroc i construcció 
de les piscines V1 i V2; i la climatització de 
l’aigua de la piscina exterior P5, que permetrà 
allargar la seva utilització més enllà de l’estiu 
i suplir les necessitats d’aigua durant la reno-
vació de les piscines P1 i P2.
La segona fase té un cost de 4 milions d’euros 
i suposarà l’enderroc parcial i la renovació de 
l’edifici i la construcció dels dos nous vasos 
de piscina, noves instal·lacions de filtratge i 
tractament d’aigua i climatització.
Les obres podrien començar a finals de 2021, 
un cop fet el projecte executiu i el procés de 
licitació.

4.615.000 € per la remodelació de les piscines municipals

Responsables del Club 
Natació Granollers i de 
l’Ajuntament, després de 
la presentació del conveni

En què s’inverteixen els diners

8 % 4 % 21 % 11 % 9 % 1 % 3 % 18 % 4 % 2 % 19 %

Se
gu

re
ta

t  
/  

6.
63

0.
91

8 
€

Su
po

rt
 e

co
nò

m
ic

  /
  3

.4
78

.3
91

 €

Ed
uc

ac
ió

  /
  1

7.
07

9.
31

1 
€

C
oh

es
ió

 s
oc

ia
l  

/  
9.

00
4.

22
5 

€

C
ul

tu
ra

 i 
co

m
un

ic
ac

ió
  /

  7
.4

42
.8

50
 €

In
fà

nc
ia

 i 
jo

ve
nt

ut
  /

  6
19

.7
71

 €

Es
po

rt
s 

 / 
 2

.1
61

.5
82

 €

Es
pa

i p
úb

lic
 i 

ne
te

ja
  /

  1
5.

16
9.

86
6 

€

M
ob

ili
ta

t  
/  

3.
11

7.
33

4 
€

U
rb

an
is

m
e 

i h
ab

it
at

ge
  /

  1
.9

00
.7

28
 €

D
es

pe
se

s 
ge

ne
ra

ls
  /

  1
5.

42
5.

64
3 

€

7

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | DESEMBRE DE 2020



La consellera de Salut, Alba Vergés, ha visitat  
el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP)

ACTUALITAT

La titular de Salut, Alba Vergés, ha visitat la 
ciutat i ha fet, amb l’alcalde Josep Mayoral, una 
crida a la responsabilitat i la prudència a la 
ciutadania, tenint en compte la proximitat de les 
festes de Nadal. Vergés ha volgut agrair la feina 
i la predisposició de l’Ajuntament de Granollers 
que ha col·laborat treballant plegats en la lluita 
contra la Covid-19. Vergés ha remarcat: “És 
molt diferent trobar un ajuntament que manté la 
prudència i ajuda que no pas a la inversa”.
Després d’una reunió a l’Ajuntament, la visita de 
la consellera ha acabat al Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) que atén les ur-
gències de mitjana i baixa complexitat, proves 
diagnòstiques bàsiques i atenció a la patologia 
traumatològica. El CUAP, situat a la planta baixa 
de l’avinguda del Parc, 9, està obert 24 hores els 
365 dies de l’any.

Evolució de les dades

A finals del mes de novembre, les dades epi-
demiològiques a Granollers van millorar res-
pecte les de setmanes anteriors, tant pel risc 
de rebrot, com el risc de reproducció de la 
malaltia (RT) i la incidència acumulada a 14 
dies per 100.000 habitants (IA14). Cada dia es 
poden veure actualitzades les dades d’evolució 
de la Covid-19 a la ciutat, a les xarxes socials de 
l’Ajuntament i també a granollers.cat/coronavirus.
En una compareixença, l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, ha insistit en què “cal tenir en 
compte aquests paràmetres i fer reflexions 
específiques a cada moment. No es pot actuar 
de manera automàtica”. Mayoral ha reclamat 
“corresponsabilitat”.

Presència del virus a les aigües residuals

Precisament, Mayoral ha fet aquesta crida a 
la responsabilitat després de donar a conèixer 
les dades sobre Covid-19 recollides a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals de Granollers, 
que rep les aigües també de Canovelles i les 
Franqueses.
Les aigües de la depuradora mostren una 
circulació del virus alta, una situació que es va 
repetint des de finals d’agost, segons les dades 
extretes de la Xarxa de monitorització del SARS-
Cov-2 en aigües residuals (https://sarsaigua.icra.
cat/), impulsada per l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Aquest aplicatiu mostra els resultats setma-
nals o quinzenals de concentració del material 
genètic del SARS-CoV-2 en aigües residuals.
La situació a Granollers demostra que “hi ha 
moltes persones asimptomàtiques i que el virus 
hi és, es mou pel país i per la nostra ciutat”, ha 
recalcat l’alcalde.

Cribratges intensius a Granollers  
i Canovelles

Amb la intenció de posar fre als contagis, de 
l’1 al 5 de desembre, s’ha fet un nou cribratge 
massiu contra la Covid-19 a Granollers i Ca-
novelles, per part del Departament de Salut, 
amb la col·laboració dels ajuntaments dels dos 
municipis, l’Institut Català de la Salut i el Servei 
de Vigilància Epidemiològica.
El cribratge té com a principal objectiu detectar 
positius asimptomàtics i trencar les possibles 
cadenes de transmissió comunitària. La pobla-
ció objectiu ha estat de prop de 20.000 persones, 
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Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4

Reunions grup
bombolla

Con�nament
perimetral

Con�nament
nocturn

Actes
religiosos

Treball

Educació

Cultura

Restauració

Tot i que seguim en un moment de risc epidemiològic
molt alt, s’inicia l’obertura progressiva d’algunes

activitats amb mesures a tot Catalunya.

L’obertura d’activitats serà progressiva en funció dels resultats territorials, possibilitant: 

Obertura
progressiva d’activitats

Ri
sc

 e
pi

de
m

io
lò

gi
c

Alerta 1

Alerta 2

Alerta 3

SÍ
Infantil,

primària, ESO
Infantil,

primària, ESO
Infantil,

primària, ESO
Infantil, primària, ESO,

batxillerat i
cicles formatius

SÍ SÍ SÍ

SÍ
22:00 h - 06:00 h

30% 30% 50% 50%

Teletreball Teletreball Teletreball Teletreball

SÍ
22:00 h - 06:00 h

SÍ
22:00 h - 06:00 h

SÍ
22:00 h - 06:00 h

No No

50%
Museus,

biblioteques i
sales d’exposició 

50%

06:00 h - 21:30 h

Exterior      Interior

100%
2 m entre taules,

4 persones 
2 m entre taules,

4 persones 

30%

06:00 h - 21:30 h

Exterior      Interior

100%
2 m entre taules,

4 persones 
2 m entre taules,

4 persones 

50%

06:00 h - 21:30 h

Exterior      Interior

100%
2 m entre taules,

4 persones 
2 m entre taules,

4 persones 

50%

06:00 h - 21:30 h

Exterior      Interior

100%
2 m entre taules,

6 persones 
2 m entre taules,

6 persones 

50%

Extraescolars
i ed. lleure

SÍ

Bombolla de
convivència

MascaretaMansDistància Aire lliure 
o ventilació Reduir la

interacció social

Alerta 5

Alerta 4

Una desescalada 
progressiva

Rt <0,9

Disminució dels nous 
ingressos setmanals

Una pròrroga de les 
mesures vigents

Rt entre 1 i 0,9

Estabilització dels nous 
ingressos setmanals

Una revisió de les 
mesures preses

Rt >1

Increment dels nous 
ingressos setmanals

1 bombolla de
convivència habitual

persones6
1 bombolla de

convivència habitual

persones6
2 bombolles de

convivència habitual
o 1 ampliada

persones10
2 bombolles de

convivència habitual
o 1 ampliada

persones10

50%
Museus,

biblioteques i
sales d’exposició 

70% 70%
Museus,

biblioteques i
sales d’exposició 

70% 70%
Museus,

biblioteques i
sales d’exposició 

70%

Comerç
30%

Comerç Comerç
Centres

comercials

Excepte zones
comunes 

50% 30%
Comerç

Centres
comercials

Excepte zones
comunes 

50% 30%
Comerç

Centres
comercials

Excepte zones
comunes 

50% 50%

Esport

Exterior      Interior

50% 30%
Exterior      Interior

50% 50%
Exterior      Interior

70% 50%
Exterior      Interior

70% 50%
Competicions esportives

Mesures 
generals
de Salut 
Pública

SÍ SÍ SÍ
Màxim 6 Màxim 6 Màxim 6

Cinemes, teatres, 
auditoris, sales 
de concert amb 

un màx. 500 
persones

Cinemes, teatres, 
auditoris, sales 
de concert amb 

un màx. 500 
persones

Cinemes, teatres, 
auditoris, sales 
de concert amb 

un màx. 500 
persones

Cinemes, teatres, 
auditoris, sales 
de concert amb 
un màx. 1.000 

persones

SÍ
Catalunya

(De dv. 06:00 h a dl. 06:00 h)
Municipis

SÍ
Catalunya

(De dv. 06:00 h a dl. 06:00 h)
Comarca

Línia temporal
majors de 14 anys, de l’Àrea Bàsica Granollers 
Oest, que inclou Canovelles i els veïns i veïnes 
dels barris de Can Gili, Congost i Terra Alta.
La prova PCR ha consistit en un frotis nasal, 
menys molest, dut a terme per un equip extern 
al propi CAP per tal que aquest pogués conti-
nuar amb l’activitat normal.
El Dr. Joan Parellada, director executiu del Sec-
tor Sanitari del Vallès Oriental de CatSalut, ha 
recordat que “ser avui negatiu, no vol dir que no 
puguis ser positiu en quatre dies. Per això, cal 
mantenir sempre les normes i recomanacions, 
encara que sigui difícil en aquestes dates”.

Pla d’obertura progressiva d’activitats

La Generalitat de Catalunya ha elaborat un pla 
d’obertura gradual, dividit en quatre trams que 
aniran progressant cada 15 dies si l’evolució de 
la pandèmia ho permet.
La revisió de les mesures es fa atenent 
l’evolució de la taxa de contagis (RT) i els nous 
ingressos hospitalaris, de manera que, si la taxa 
és inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, 
es continuarà amb la desescalada; si la taxa 
està entre 1 i 0,9 i els ingressos s’estabilitzen, 
es prorrogaran les mesures; i si la taxa supera 
l’1 i els ingressos augmenten, es revisaran les 
mesures preses.
Dilluns 23 de novembre va començar l’obertura 
progressiva d’activitats afectades per la Co-
vid-19 amb l’entrada en vigor de les mesures 
del tram 1, que incloïen l’obertura de la restau-
ració, les instal·lacions culturals i les activitats 
esportives, tot i que encara amb restriccions.
En el tram 2, les activitats esportives realit-
zades en espais interiors, es podran fer amb 
un màxim del 50 % de l’aforament. També es 
preveu l’augment de l’aforament dels comerços 
al 50 % i l’obertura de centres comercials, amb 
un 30 % del seu aforament. Pel que fa a cine-
mes, teatres, auditoris i sales de concerts, es 
permetrà un aforament del 70 %. I en l’interior 
dels restaurants, podrà ser del 50 %.
A partir del tram 3, deixarà de ser vigent el 
confinament perimetral, malgrat es mantindrà 
el nocturn. Les reunions de grup podran ser de 
fins a 10 persones, i augmentaran els percen-
tatges d’aforament en les activitats esportives i 
culturals i en els actes religiosos.
Finalment, el tram 4 suposarà la tornada a 
les aules per als cursos de batxillerat i cicles 

formatius i un augment de l’aforament dels cen-
tres comercials fins al 50 %. També es podran 
tornar a fer sense restriccions d’aforament les 
activitats extraescolars.
A partir del 21 de desembre, si l’evolució de la 
situació epidemiològica ho permet, entraran 
en vigor mesures especials per als dies més 
assenyalats de Nadal. L’objectiu és fer un Nadal 
el més segur possible, tot i la situació provocada 
per la pandèmia de Covid-19.
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1 

10 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Treballo a casa, com em planifico?
Granollers Mercat

2 

9.30 a 12.30 h. Workshop.  
Empresa i emprenedoria
Pitch Elevator – Ven la teva idea, 
producte o servei en 1 minut 
Granollers Mercat

10

12 a 13 h. Jornada. Empresa
Les violències masclistes a 
l’empresa. L’experiència de SORLI
Presentació del Conveni amb la  
Fundació Sorli
Ajuntament de Granollers

11

10 a 11h. Jornada. Empreses i 
autònoms
Digitalització de la força de vendes
Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Empresa i emprenedoria
Com muntar una empresa
Granollers Mercat

14

9 a 14 h i 15 a 18 h. Formació 
bonificable
Planificant els objectius de venda 
2021: estratègia i desenvolupament
Analitza les teves fites i com assolir-les
La Cambra de Comerç - Delegació Granollers

15 

10 a 12.30 h. Fomació.  
Emprenedoria
Fes networking i coopera per  
detectar noves oportunitats de 
negoci
Granollers Mercat

16

9 a 14 h. Formació bonificable
Seminari sobre tancament de 
l’exercici 2020 i novetats
La Cambra de Comerç - Delegació Granollers

18

9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Empresa i emprenedoria
Canvas i pla d’empresa
Granollers Mercat

22

9.30 a 10.30 h. Jornada.  
Emprenedoria
Per què no aconsegueixo vendre la 
meva empresa?
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

Desembre 2020

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/

TRÒNICA
t

SEU ELEC
GRANOLLERS
seuelectronica.granollers.ca

10

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | DESEMBRE DE 2020 NÚM. 190



El Departament de Territori i Sostenibilitat 
del Govern invertirà més d’1,4 milions d’euros 
per millorar la qualitat de l’aire en el corredor 
Besòs-Congost-Mogent, promovent una mo-
bilitat laboral i de mercaderies el més eficient 
possible en termes de sostenibilitat ambiental, 
inclusió i competitivitat econòmica.
El projecte fa una aposta clara pel transport 
públic i alhora incentiva la intermodalitat, poten-
ciant els desplaçaments laborals amb bicicleta 
o patinet. Es fomentarà una major eficiència 
energètica del transport públic i una millora de 
les infraestructures i oferta actual, per assolir 
un servei més competitiu. Pel que fa als des-

L’associació Xarxa C-17 és una iniciativa impul-
sada per organitzacions públiques i privades 
que té com a objectiu principal el desenvolupa-
ment de l’economia productiva del territori que 
travessa aquest eix viari. Actualment compta 
amb 43 integrants i aquest mes de novembre ha 
celebrat la seva Assemblea General. 
Són notables els avenços en els projectes es-
tratègics que la Xarxa C-17 porta reclamant des 
de fa temps. Destaca el projecte de construcció 
del Centre de Radioteràpia a Granollers i del Pla 
Director Urbanístic del Circuït de Catalunya, que 
suposarà un important desenvolupant dels sec-
tors industrials de la innovació i de l’automoció 
i derivats.

La Xarxa C-17 segueix reclamant millores en 
el desdoblament de l’R3 i l’ampliació de la C-17

La Xarxa C-17 confirma que s’estan complint 
les inversions pactades pel que fa a l’ampliació 
de la C-17 i al desdoblament de l’R3, amb 
la supressió de passos a nivell i la millora 
d’instal·lacions de comunicació i seguretat. 
Els Pressupostos de l’Estat per a 2021 incorpo-
ren l’execució de la doble via entre Parets i la 
Garriga i la millora de les estacions de Parets, 
Granollers i la Garriga, entre d’altres actuacions 
necessàries per al desdoblament de l’R3, com 
són les subestacions elèctriques per millorar el 
subministrament d’energia a la Garriga i Parets 
i un nou enclavament elèctric a Montcada Bi-
furcació. També està previst el recobriment del 
túnel de Toses. 
Tot i aquestes previsions, la Xarxa C-17 segueix 
reclamant el desdoblament entre Aiguafreda i Vic 
i millores en la línia en el seu conjunt per guanyar 
freqüències i reduir temps de desplaçament.

Tercer carril i millores a la C-17

Aquest mes de novembre s’han iniciat les obres 
de construcció del tercer carril de la C-17 en 
sentit sud, a l’alçada de Parets del Vallès, i s’ha 
anunciat l’ampliació del tercer carril en sen-
tit nord d’aquí un any. S’estan licitant, tam-
bé, altres obres de millora com els accessos 
d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles a la C-17. 
Una altra inversió a destacar és la construcció 
del tercer carril i la millora del paviment i dels 
enllaços entre Lliçà d’Amunt i Mollet.

Granollers formarà part d’un projecte pilot per una mobilitat 
laboral més sostenible al Vallès Oriental

plaçaments en vehicle privat, es potenciarà 
l’augment de l’ocupació, els vehicles sosteni-
bles i les zones de baixes emissions. Les noves 
tecnologies tindran un paper important amb la 
millora de la integració telemàtica dels serveis 
i una prova pilot de mobilitat autònoma com a 
solució d’optimització de diferents serveis.
L’ATM i la Direcció General de Qualitat Am-
biental i Canvi Climàtic implementaran 26 ac-
tuacions el 2021, que afectaran a una població 
de més de 409.000 persones i 3.518 empreses 
en polígons d’activitat econòmica. Es reduirà 
en 5 anys l’emissió de més de 371 tones de 
NO2, 24 tones de CO2 i 18 tones de PM10. 

Obres d’ampliació del  
tercer carril de la C-17  
a Parets del Vallès

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

11

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | DESEMBRE DE 2020



Dimecres 18 de novembre, es va celebrar, de 
forma telemàtica, l’acte de constitució de l’Arrel 
– Fòrum de les Adolescències, un òrgan de 
participació ciutadana format per una vintena 
d’adolescents representants de diversos centres 
educatius i entitats de Granollers.
El seu objectiu és afavorir la intervenció de la 
població adolescent en les actuacions muni-
cipals, incorporant la seva visió i vivències en 
debats, propostes, suggeriments i queixes.
En l’acte de constitució, l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, va emplaçar els membres a 
treballar diversos temes durant el curs, com el 
Pacte de Ciutat, a través del grup ciutat sos-

Comença un nou curs de l’Arrel – Fòrum de 
les Adolescències i del Consell dels Infants

tenible i saludable; la participació; la salut i 
la sexualitat; l’emergència climàtica, seguint 
vinculats a la Taula Jove per l’Acció Climàtica 
del projecte europeu EYES Granollers; o la mo-
bilitat, treballant conjuntament amb el Consell 
dels Infants.
Mayoral va remarcar que “una ciutat només és 
forta i té sentit quan tothom hi té veu. Vosaltres 
sou la veu d’un col·lectiu i això us dona molta 
responsabilitat: la d’escoltar i ser la veu de 
molta gent”.
Per la seva banda, Roc Morella, vicepresident del 
Consell Nacional dels Infants i dels Adolescents 
de Catalunya (CNIAC) i membre de l’Arrel-Fòrum 
de les Adolescències, va explicar la seva expe-
riència en aquests organismes de participació: 
“confio molt en la nostra veu com a joves”.

30 nens i nenes formen el Consell dels 
Infants de Granollers 

Des de mitjans d’octubre, el Consell dels 
Infants, format per nenes i nens de 5è i 6è de 
primària de les 16 escoles públiques i concerta-
des de Granollers, ja treballa en temes com la 
mobilitat i els camins escolars segurs, i partici-
pen del Pacte de Ciutat fent propostes.
Podeu conéixer amb més detall la feina del 
Consell dels Infants i de l’Arrel a granollers.cat/
educacio.

Acte de constitució del 
Consell dels Infants d’aquest 
curs, a la Sala Tarafa, seguint 
totes les mesures de  
seguretat per la Covid-19
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Dilluns 30 de novembre, amb motiu del Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora, Granollers va organitzar un acte en directe amb les ciutats 
de Barcelona, Bilbao i Rosario (Argentina). La jornada va començar 
amb un diàleg entre l’alcaldessa de Barcelona, els alcaldes de Gra-
nollers i Rosario i el regidor d’Educació de Bilbao. Ada Colau, Josep 
Mayoral, Pablo Javkin i Koldo Narbaiza van debatre sobre els compro-
misos i reptes de les ciutats educadores.
Tot seguit, la conferència marc “2020. La fi d’un món. Escenaris de can-
vi per les ciutats”, a càrrec del filòsof Daniel Innerarity, va tractar sobre 
els canvis que està vivint el món i que les ciutats, sobretot les educado-
res, hauran de tenir en compte.
La jornada es va tancar amb el debat entre l’arquitecta i urbanista Zai-
da Muxí, la filòsofa Eulàlia Bosch, el rector de la Universitat Nacional 
de Rosario, Franco Bartolacci, i el mateix Innerarity.
Recupereu l’acte a www.parlemdeciutateducadora.com

30 anys de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores
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El mercat dels dijous es fa provisionalment 
al Camp de les Moreres 

A partir del dijous 3 de desembre i mentre durin 
les restriccions decretades per la Generalitat 
de Catalunya, el mercat dels dijous se celebra 
a la nova ubicació al sud de la ciutat, des del 
Camp de les Moreres fins al recinte firal. La 
represa del mercat en el nou emplaçament és 
possible perquè permet el control de l’accés i de 
l’aforament i la distància social per garantir la 
seguretat de ciutadania i paradistes.
El trasllat del mercat és provisional i s’ha acon-
seguit fer fruït de l’esforç i treball en comú entre 
l’ajuntament, les associacions de marxants i di-
versos paradistes, amb l’objectiu d’arribar a una 
solució de consens. La nova ubicació al sud de la 
ciutat ha permès reubicar el 100 % de les para-
des, garantint totes les mesures de seguretat. 
Les parades estaran ubicades seguint la distri-
bució que ja tenen al centre, mantenint els seus 
veïns habituals, i amb la situació estratègica 
de les parades d’alimentació en dues zones del 
mercat, per afavorir comercialment a tots els 
paradistes. Tant la nova ubicació del mercat 
com la situació de les parades compta amb el 
vistiplau de les associacions de marxants.
A les quatre entrades al recinte, que està 
limitat perimetralment i compta amb control 
d’aforament, hi ha un mapa amb la ubicació de 
les parades. Es pot arribar al mercat en auto-
bús, amb les línies 1 i 416 a la parada de les 
piscines municipals, i amb les línies 6 i 21 a Can 
Bassa. S’ha habilitat un espai d’aparcament 
públic a la zona sud del mercat, entre el carrer 
Londres i el Camí de Can Bassa, per a les per-
sones que es desplacin en vehicle propi.

Afectacions de trànsit i mobilitat

Pel que fa a les afectacions en la circulació i 
l’estacionament de vehicles, des del dia anterior 
a la celebració del mercat fins el mateix dijous 
a les 16 hores, no es pot aparcar ni circular pel 
carrer Camp de les Moreres (entre Lluís Com-
panys i passeig Fluvial) ni pel passeig Fluvial 
(entre Camp de les Moreres i Parc Firal), ja que 
aquests trams disposen de parades. Tampoc es 
pot fer ús dels aparcaments del carrer Vinyoli i 
del Parc Firal. La circulació per Lluís Companys 
no queda afectada. L’únic tram de carrer que no 
disposa de mercat i està afectat és el passeig 
Fluvial des de l’aparcament de Joan Camps i 
Giró (que s’hi pot accedir i estacionar) fins a la 
rotonda de Camp de les Moreres.
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Aquest any més que mai Granollers encén el Nadal,  
i ho fa amb diverses instal·lacions que juguen amb  
la llum com a eix central. La Porxada serà un dels  
espais protagonistes d’aquesta nova il·luminació,  
amb la instal·lació “Envelat de Nadal” creada per  
l’artista local Josep Fernández Margalef i música  
de Pol Aumedes. La idea és crear un lleuger envelat 
sota la Porxada recreant les antigues persianes que 
l’envoltaven, que es desenvolupa al seu interior amb  
una topografia de tons daurats. Està pensada per 
ser vista des de fora i per a ser gaudida des de dins, 
amb l’objectiu de combinar el patrimoni amb l’art 
contemporani i alterar la percepció sensorial de la 
ciutadania per mitjà d’efectes de so i llum. S’encendrà 
cada dia de 18 a 21 h fins al dimecres 6 de gener.

Per tercer any, Roca Umbert tindrà una instal·lació 
lumínica que es podrà veure del 18 al 22 de desembre. 
Creada per l’artista Xevi Bayona, Espectre invisible crea 
un cercle de nou metres de diàmetre, amb trenta-sis 
llums que s’orienten mirant al centre, i cada llum està 
tenyida d’un dels colors de l’espectre lumínic, generant 
una gradació de colors al seu voltant. Dins del centre, 
gots amb aigua tenyida de colors van conformant una 
espècie de mandala col·lectiu, una intervenció de llum 
i color, on el color tenyeix i la llum esborra. A més, cada 
vespre a les 19 h, al voltant de la instal·lació es farà 
Busquem la llum, una performance de circ i moviment a 
càrrec de Maria López Ulldemolins i música en directe 
amb l'acordionista Marianna Arbia.

El foc també servirà per donar llum a aquest Nadal,  
amb dues novetats importants; les campanades  
dels Ignorats, que ens convoquen als balcons i terrats  
el 31 de desembre a les 24 h per escoltar les campanades 
de Cap d’Any en directe, i la nit més màgica de l’any,  
la del 5 de gener, en què el foc i la llum faran que a les  
21 h mirem el cel i ens preparem per anar a dormir abans  
no arribin el Reis d’Orient. 

Crida a la ciutadania per il·luminar  
balcons, terrats, portals…

I per encendre el Nadal a Granollers, què millor  
que fer-ho conjuntament? Us demanem que  
us afegiu a la iniciativa i il·lumineu els vostres 
balcons, entrades, terrats... el que sigui perquè  
la llum brilli més que mai a la ciutat. 

Un Nadal  
de Km 0
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La música tindrà un pes significatiu aquestes festes  
de Nadal a Granollers. Les diferents escoles de música  
i equipaments culturals de la ciutat han preparat 
concerts i espectacles perquè us emocioneu amb  
cada nota. 

Les actuacions començaran l’11 de desembre, a les  
18 h, a la plaça Pau Casals amb els concerts de l’Escola 
Municipal de Música Municipal i Conservatori Josep 
Maria Ruera que també oferirà concerts el 18 de 
desembre al mateix espai i hora. 

Les formacions d’Amics de la Unió també han preparat 
moltes actuacions. L’11 de desembre, a les 20 h,  
el Cor Jove Amics de la Unió presentarà Denominació 
d’Origen al Teatre Auditori, un concert amb cançons 
d’autors ben diversos, com Lluís Llach, Txarango,  
Sopa de Cabra o Rosalía. El mateix cor, juntament  
amb el grup vocal Sound 8, oferiran un concert  
el 13 de desembre a les 12 h a la plaça Pau Casals,  
i presentaran un espectacle per a tots els públics de 
música moderna amb versions de grups com Txarango, 
Sopa de Cabra, Roba Estesa o Lluís Llach. 

Les nadales tradicionals sonaran amb els cors  
infantils Allegro i Petits cantors dels Amics de la Unió  
el 17 de desembre a les 18 h a la plaça Pau Casals. 

El 3 de gener, a les 19 h al Teatre Auditori, serà el torn  
del Cor Veus Amics de la Unió i l’arpista Esther Pinyol que 
presentaran A Ceremony of carols, un concert amb un 
repertori d’èpoques diverses amb l’obra final A Ceremony 
of Carols de Benjamin Britten i el 10 de gener, a les 18 h, el 
Cor de Cambra d’Amics de la Unió proposa un Messies de 
Händel arranjat per a orgue a la Parròquia de Sant Esteve. 

L’Escola de Música d’ART-9 està d’aniversari i oferirà 
el concert del seu 40è el 14 de desembre a les 18 h a la 
plaça Pau Casals on la Coral Infantil mostrarà el treball 
que els alumnes han estat preparant a les classes en 
línia d’aquest primer trimestre. El 23 de desembre,  

a les 17 hores, hi haurà cantada online de nadales de les 
AFA/AMPA de les escoles de la ciutat. L’enllaç el podreu 
trobar a la pàgina www.granollers.cat/nadal. 

La companyia Milnotes ens presentarà El gran llibre  
de Nadal a Llevant Teatre el 12 i 13 de desembre. Música, 
ritme, comèdia i sobretot alegria en aquest espectacle 
musical infantil. 

El trio de guitarra, violoncel i saxo Cordes del Sud oferirà 
un concert el 12 de desembre a les 18 h a la plaça Pau 
Casals, on també tindrà lloc el concert amb Crazy Rockets, 
un grup granollerí de versions, que tocarà hits dels 60, 70  
i 80 el 19 de desembre a les 18 h. El 21 de desembre serà  
el torn dels Christmas Trio que oferiran un repertori 
especial de nadales, clàssics del jazz i del pop a les 18 h. 

Per últim, el 28 de desembre a les 18 h serà el torn  
del Duo Tonàllics que presentaran un projecte de ball  
i concert folk i el 30 de desembre a les 18 h acomiadarem 
el 2020 a aquest espai amb Bucòlic que compartiran  
la seva música més tendra i juganera.

L’espai exterior de Roca Umbert també serà espai  
de concerts. D’una banda hi haurà concert el 19 de 
desembre a les 12 h amb Irieix, un grup granollerí  
que presentarà el seu nou disc Notes de Veu i d’altra 
banda, el 20 de desembre a les 12 h, KM 0 Jazz. 

Pentagrames  
nadalencs 

Seguint la normativa del Procicat relativa a les 
activitats culturals, i per evitar el contagi de la Covid-19, 
aquest any no es podran fer activitats de tallers creatius 
en el marc del campament. Els tradicionals tallers  
de fanalets i picarols s’han adaptat a un format  
virtual i els especialistes en educació plàstica i visual 
Elena Frauca (El talleret de l’Elena) i Miquel Sebastià 
(Can Xic) han fet uns tutorials que podreu mirar  
a www.granollers.cat/nadal. En aquesta pàgina  
també hi podreu trobar un retallable i us podeu 
descarregar la carta per demanar els vostres regals  
i desitjos a Ses Majestats els Reis d’Orient.

Tallers  
des de casa
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Aquest any més que mai Granollers encén el Nadal,  
i ho fa amb diverses instal·lacions que juguen amb  
la llum com a eix central. La Porxada serà un dels  
espais protagonistes d’aquesta nova il·luminació,  
amb la instal·lació “Envelat de Nadal” creada per  
l’artista local Josep Fernández Margalef i música  
de Pol Aumedes. La idea és crear un lleuger envelat 
sota la Porxada recreant les antigues persianes que 
l’envoltaven, que es desenvolupa al seu interior amb  
una topografia de tons daurats. Està pensada per 
ser vista des de fora i per a ser gaudida des de dins, 
amb l’objectiu de combinar el patrimoni amb l’art 
contemporani i alterar la percepció sensorial de la 
ciutadania per mitjà d’efectes de so i llum. S’encendrà 
cada dia de 18 a 21 h fins al dimecres 6 de gener.

Per tercer any, Roca Umbert tindrà una instal·lació 
lumínica que es podrà veure del 18 al 22 de desembre. 
Creada per l’artista Xevi Bayona, Espectre invisible crea 
un cercle de nou metres de diàmetre, amb trenta-sis 
llums que s’orienten mirant al centre, i cada llum està 
tenyida d’un dels colors de l’espectre lumínic, generant 
una gradació de colors al seu voltant. Dins del centre, 
gots amb aigua tenyida de colors van conformant una 
espècie de mandala col·lectiu, una intervenció de llum 
i color, on el color tenyeix i la llum esborra. A més, cada 
vespre a les 19 h, al voltant de la instal·lació es farà 
Busquem la llum, una performance de circ i moviment a 
càrrec de Maria López Ulldemolins i música en directe 
amb l'acordionista Marianna Arbia.

El foc també servirà per donar llum a aquest Nadal,  
amb dues novetats importants; les campanades  
dels Ignorats, que ens convoquen als balcons i terrats  
el 31 de desembre a les 24 h per escoltar les campanades 
de Cap d’Any en directe, i la nit més màgica de l’any,  
la del 5 de gener, en què el foc i la llum faran que a les  
21 h mirem el cel i ens preparem per anar a dormir abans  
no arribin el Reis d’Orient. 

Crida a la ciutadania per il·luminar  
balcons, terrats, portals…

I per encendre el Nadal a Granollers, què millor  
que fer-ho conjuntament? Us demanem que  
us afegiu a la iniciativa i il·lumineu els vostres 
balcons, entrades, terrats... el que sigui perquè  
la llum brilli més que mai a la ciutat. 

Un Nadal  
de Km 0
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La música tindrà un pes significatiu aquestes festes  
de Nadal a Granollers. Les diferents escoles de música  
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d’autors ben diversos, com Lluís Llach, Txarango,  
Sopa de Cabra o Rosalía. El mateix cor, juntament  
amb el grup vocal Sound 8, oferiran un concert  
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i presentaran un espectacle per a tots els públics de 
música moderna amb versions de grups com Txarango, 
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Casals, on també tindrà lloc el concert amb Crazy Rockets, 
un grup granollerí de versions, que tocarà hits dels 60, 70  
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el torn dels Christmas Trio que oferiran un repertori 
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que presentarà el seu nou disc Notes de Veu i d’altra 
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de fanalets i picarols s’han adaptat a un format  
virtual i els especialistes en educació plàstica i visual 
Elena Frauca (El talleret de l’Elena) i Miquel Sebastià 
(Can Xic) han fet uns tutorials que podreu mirar  
a www.granollers.cat/nadal. En aquesta pàgina  
també hi podreu trobar un retallable i us podeu 
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Com cada any el patge Gregori conjuntament amb  
el seu ajudant en Picarol, conviden a tots els nens i nenes 
a visitar el Campament Reial, el centre d’operacions on 
es prepara la nit més màgica de l’any. Excepcionalment 
aquest any, el patge Gregori, en Picarol i tots els 
gregorins i gregorines també han hagut d’adoptar 
mesures de seguretat en el seu dia a dia. És per aquest 
motiu, que aquest any el campament durarà més dies 
i es preparen visites guiades per a grups reduïts on la 
mainada podrà passejar pels racons del campament  
i veure les tendes dels reis, les carrosses, escalfar-se  
a la foguera i conèixer la feina dels i les ajudants  
de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 

El campament tindrà una durada de 7 tardes i un 
matí (en edicions anteriors el campament durava tres 
tardes), s’hi accedirà amb cita prèvia i en torns de mitja 
hora, amb la voluntat d’esponjar les visites i facilitar 
l’entrada al màxim de nens i nenes de la ciutat.

El campament tindrà lloc a Roca Umbert el dilluns  
28 de desembre, dimarts 29 de desembre, dimecres  
30 de desembre, dissabte 2 de gener, diumenge  
3 de gener, dilluns 4 de gener i dimarts 5 de gener
Roca Umbert, les tardes de 16.30 a 20.30 h i el dia  
5 de gener també el matí, de 10 a 14 h.

Per accedir al campament caldrà reservar entrada 
prèviament. La reserva d’entrades es podrà fer a partir 
del 4 de desembre a www.granollers.cat/nadal.

El campament  
del patge Gregori  
a Roca Umbert  
amb reserva d’entrada 

Al campament podreu tirar la carta a les bústies 
reials i també la podeu tirar a les bústies reials  
que hi ha distribuïdes als equipaments culturals   
de la ciutat: 

●  Centre Cívic Nord (C. del Lledoner 6)
●  Centre Cívic Can Gili (Camí Vell de Lliçà, 1)
●  Centre Cívic Palou (Passeig Francesc Fàbregas, 43)
●  Centre Cívic Jaume Oller  

(C. de la Mare de Déu de Montserrat, 47)
●  Centre Cívic Can Bassa (Pl. Joan Oliver, 1)
●  Biblioteca Can Pedrals (C. d’Espí i Grau, 2)
●  Biblioteca Roca Umbert (C. d’Enric Prat de la Riba, 77)
●  Museu de la Tela (C. de Palaudàries, 102)
●  Museu de Granollers (C. Anselm Clavé, 40)
●  Ajuntament (Pl. de la Porxada, 6)
●  Teatre Auditori (C. de Josep Torras i Bages, 50)
●  Cinema Edison (C. de Joan Camps, 1)

Aquest any els Reis de l’Orient faran arribar 
el seu missatge als nens i nenes de Granollers 
per televisió. Per això, caldrà sintonitzar Vallès 
Oriental Televisió (VOTV) el dimarts 5 de gener,  
a les 20.30 h. En aquesta nit tan màgica,  
i després del missatge, us convidem a sortir al 
balcó o la finestra i mirar el cel... Feu sonar els 
picarols, enceneu els fanalets... i ara sí... a dormir!  

On tirem la carta?

On podrem veure  
els Reis la nit 
del 5 de gener? 

Recordeu reservar les vostres entrades  
a www.granollers.cat/nadal a partir  
del 4 de desembre. 

I la setmana del 15 de desembre  
estigueu atents a les xarxes i a la web 
de Nadal www.granollers.cat/nadal perquè 
us hem preparat una sorpresa molt especial. 
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2
DIMECRES

20 h | Teatre Auditori de Granollers
La Porteña Tango

 — Preu: de 10 a 20 euros

3
DIJOUS

19 h | Cinema Edison
Portrait de la jeune fille en 
feu, de Céline Sciamma
Amb Esteve Plantada
Cinema. Club de lectura i cinema

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Señora de rojo sobre fondo 
gris
Teatre en estat pur amb José 
Sacristán 

 — Preu: de 12 a 25 euros

4
DIVENDRES

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

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Herois i follies
Concert familiar. Descobreix el so i la 
veu del contratenor Jordi Domènech

 — Preu: gratuït

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

19 h | Teatre Auditori de Granollers
De Monteverdi a Wagner
Un passeig per tres segles de música, 
guiats per Jordi Domènech

 — Preu: 10 euros

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Mariana Pineda
L’espectacle de Lorca sobre la seva 
heroïna més liberal, interpretada per 
Laia Marull

 — Preu: de 12 a 25 euros

20.30 h | Gra. Equipament juvenil
DNIT. Laia Llach, jove  
cantautora vallesana
Sensibilitat, tendresa i excel·lència 
creativa: l’essència n’és una veu 
increïble que recordaràs.

6
DIUMENGE

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Play
Espectacle de dansa inspirat en 
l’aventura que ofereix el joc

 — Preu: de 6 a 12 euros

7
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
El Pot Petit
Un concert únic i excepcional per 
gaudir en família!

 — Preu: de 8 a 15 euros

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Blaumut
Presentació del nou disc 0001

 — Preu: de 12 a 25 euros

9
DIMECRES

18 h | Museu de Ciències Naturals
Xerrada en línia «Verd na-
dalenc. De l’antiguitat  
a la modernitat»
Amb Carme Buxalleu i Serra

 — Inscripcions fins al 6 de desembre

10
DIJOUS

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

17.30 h | Museu de Ciències 
Naturals
Taller familiar:  
Petits mamífers

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

desembre
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Com cada any el patge Gregori conjuntament amb  
el seu ajudant en Picarol, conviden a tots els nens i nenes 
a visitar el Campament Reial, el centre d’operacions on 
es prepara la nit més màgica de l’any. Excepcionalment 
aquest any, el patge Gregori, en Picarol i tots els 
gregorins i gregorines també han hagut d’adoptar 
mesures de seguretat en el seu dia a dia. És per aquest 
motiu, que aquest any el campament durarà més dies 
i es preparen visites guiades per a grups reduïts on la 
mainada podrà passejar pels racons del campament  
i veure les tendes dels reis, les carrosses, escalfar-se  
a la foguera i conèixer la feina dels i les ajudants  
de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 

El campament tindrà una durada de 7 tardes i un 
matí (en edicions anteriors el campament durava tres 
tardes), s’hi accedirà amb cita prèvia i en torns de mitja 
hora, amb la voluntat d’esponjar les visites i facilitar 
l’entrada al màxim de nens i nenes de la ciutat.

El campament tindrà lloc a Roca Umbert el dilluns  
28 de desembre, dimarts 29 de desembre, dimecres  
30 de desembre, dissabte 2 de gener, diumenge  
3 de gener, dilluns 4 de gener i dimarts 5 de gener
Roca Umbert, les tardes de 16.30 a 20.30 h i el dia  
5 de gener també el matí, de 10 a 14 h.

Per accedir al campament caldrà reservar entrada 
prèviament. La reserva d’entrades es podrà fer a partir 
del 4 de desembre a www.granollers.cat/nadal.

El campament  
del patge Gregori  
a Roca Umbert  
amb reserva d’entrada 

Al campament podreu tirar la carta a les bústies 
reials i també la podeu tirar a les bústies reials  
que hi ha distribuïdes als equipaments culturals   
de la ciutat: 

●  Centre Cívic Nord (C. del Lledoner 6)
●  Centre Cívic Can Gili (Camí Vell de Lliçà, 1)
●  Centre Cívic Palou (Passeig Francesc Fàbregas, 43)
●  Centre Cívic Jaume Oller  

(C. de la Mare de Déu de Montserrat, 47)
●  Centre Cívic Can Bassa (Pl. Joan Oliver, 1)
●  Biblioteca Can Pedrals (C. d’Espí i Grau, 2)
●  Biblioteca Roca Umbert (C. d’Enric Prat de la Riba, 77)
●  Museu de la Tela (C. de Palaudàries, 102)
●  Museu de Granollers (C. Anselm Clavé, 40)
●  Ajuntament (Pl. de la Porxada, 6)
●  Teatre Auditori (C. de Josep Torras i Bages, 50)
●  Cinema Edison (C. de Joan Camps, 1)

Aquest any els Reis de l’Orient faran arribar 
el seu missatge als nens i nenes de Granollers 
per televisió. Per això, caldrà sintonitzar Vallès 
Oriental Televisió (VOTV) el dimarts 5 de gener,  
a les 20.30 h. En aquesta nit tan màgica,  
i després del missatge, us convidem a sortir al 
balcó o la finestra i mirar el cel... Feu sonar els 
picarols, enceneu els fanalets... i ara sí... a dormir!  

On tirem la carta?

On podrem veure  
els Reis la nit 
del 5 de gener? 

Recordeu reservar les vostres entrades  
a www.granollers.cat/nadal a partir  
del 4 de desembre. 

I la setmana del 15 de desembre  
estigueu atents a les xarxes i a la web 
de Nadal www.granollers.cat/nadal perquè 
us hem preparat una sorpresa molt especial. 
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19 h | Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb l’escriptora  
Alicia Koph
Amb Albert Rubio
Novel·la. Club de lectura

11
DIVENDRES

17.15 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
«Tu investigues!»

 — Tots els divendres a les 17.15 h,  
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar: La vida dins  
d’un formiguer

 — Tots els divendres a les 17.30 h

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin

 — Club de lectura infantil (6-7 anys)

17.30 h | Plaça de les grades (Can Gili)
És hivern als Centres Cívics
Espectacle familiar “La veritable història 
del Tió”

 — Activitat gratuïta amb inscripció a partir 
del 4 de desembre

Org.: XCC

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar Invertebrats:  
insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans 

 — Tots els divendres a les 18.30 h

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

19.30 h | Sala Tarafa
Entrega del IV premi de  
fotografia Dolors Porredón
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Denominació d’Origen
Cançons i temes de pop i rock català amb 
el Cor Jove Amics de la Unió

 — Preu: de 7,5 a 15 euros

20 h | Casino de Granollers
Roger Mas Trio + Laia Cagigal
48è Cicle de Jazz Granollers

 — Preu: de 6 a 8 euros 

22 h | Teatre Auditori de Granollers
360 grams
Una peça vital i generosa a partir de la 
vivència d’haver hagut de fer front al 
càncer.

 — Preu: 15 euros

12
DISSABTE

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: Trobada de Gegants en 
el cel

 — Es repeteix a les 17.15 h i 18.15 h 
 — El 13 de desembre, a les 11.15 h, a les 
12.15 h i a les 13.15 h 

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
«Tu investigues!»

 — Tots els divendres a les 17.15 h,  
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

18 h | Adoberia dels Ginebreda
Les olors de l’Adoberia / Visita 
sensorial

 — Activitat gratuïta pensada per públic 
adult i jove

 — Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
 — Per a més informació i inscripcions:  
93 842 68 40  
i museu@granollers.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Miki Núñez
Després de passar per Operación Triunfo, el 
cantant català presenta el seu primer disc.

 — Preu: de 18 a 35 euros

13
DIUMENGE

11 h | Adoberia dels Ginebreda
Granollers, vila medieval  
i moderna
L’itinerari, que s’inicia a l’Adoberia com a 
mostra de centre de producció artesanal, 
proposa un recorregut pel centre de la 
ciutat, les muralles, les torres de defensa, 
els antics porxos i l’antic hospital.

 — Durada: 2h
 — Preu: 4 euros (50% descompte per a 
persones jubilades, famílies nombroses i 
persones amb discapacitat)

 — Gratuït per a persones a l’atur i per a 
infants fins a 12 anys.

 — Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
 — Per a més informació i inscripcions: 
93 842 68 40 i museu@granollers.cat

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: Trobada de Gegants en 
el cel

 — Es repeteix a les 11.15 h, a les 12.15 h  
i a les 13.15 h 

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
«Tu investigues!»

 — Tots els divendres a les 17.15 h,  
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

14
DILLUNS

19 h | Museu de les Ciències Naturals
La coquessa, de Jaume Aubanell
Amb Ada Parelllada
Reduccions. Club de lectura i cuina

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Les cartes, de Victor Català
Amb Francesc Viñas
Llegir el teatre. Club de lectura

15
DIMARTS

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

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata
Club de lectura jove (12-16 anys)
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19 h | Museu de Ciències Naturals
Seres y estrellas, de Jordi  
Llompart
Amb Rat Parellada i Carles Schnabel de 
Fora d’Òrbita
Taxonomia. Club de lectura i ciències 
naturals

20 h | Museu de Granollers
Granollers 75 anys d’esport,  
societat i cultura
Obertura de l’exposició

20 h | Teatre Auditori de Granollers
T’estimo si he begut
Una comèdia musical de Dagoll Dagom,  
La Brutal i T de Teatre

 — Preu: de 14 a 28 euros

18
DIVENDRES

17.15 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
«Tu investigues!»

 — Tots els divendres a les 17.15 h,  
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar: La vida dins d’un 
formiguer

 — Tots els divendres a les 17.30 h

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar Invertebrats:  
insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans 

 — Tots els divendres a les 18.30 h

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

20 h | Casino de Granollers
Víctor Bocanegra Quartet
48è Cicle de Jazz Granollers 

 — Preu: de 6 a 8 euros

19
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Antígona, de Sòfocles
Cremem els clàssics. Club de lectura +17

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
«Tu investigues!»

 — Tots els divendres a les 17.15 h, dissabtes 
a les 16.30 h i diumenges a les 11.30 h

20
DIUMENGE

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: Una mirada a Saturn

 — Es repeteix a les 12.15 h i a les 13.15 h

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
«Tu investigues!»

 — Tots els divendres a les 17.15 h,  
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

12 h | Museu de Granollers
Objectes personals. Efraïm  
Rodríguez 
Visita comentada a l’exposició
Un passeig per l’exposició de l’escultor 
granollerí Efraïm Rodríguez de la mà de 
l’educadora en art Bàrbara Partegàs.

 — Activitat gratuïta pensada per públic 
adult i familiar

 — Durada: 30 min
 — Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
 — Per a més informació i inscripcions:  
93 842 68 40, museu@granollers.cat

22
DIMARTS

19 h | Biblioteca Roca Umbert – En línia
L’estoïcisme i el coronavirus
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Taller de pràctica filosòfica

23
DIMECRES

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

27
DIUMENGE

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
«Tu investigues!»

 — Tots els divendres a les 17.15 h, dissabtes 
a les 16.30 h i diumenges a les 11.30 h

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Passi del documental  
SYMBIOTIC EARTH:  
How Lynn Margulis rocked  
the boat and started a scientific 
revolution

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Suite TOC Núm. 6
Un espectacle multidisciplinari per parlar 
d’un tema tabú: la salut mental

 — Preu: de 9 a 18 euros

20 h | Cinema Edison
Las Niñas, de Pilar Palomero
Cicle Gaudí

16
DIMECRES

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

17.30 h | Plaça Sant Miquel
És hivern als Centres Cívics
Contacontes en família: L’arbre de sucre, 
amb Ada Cusido

 — Activitat gratuïta amb inscripció a partir 
del 4 de desembre

Org.: XCC

18 h | Museu de Ciències Naturals
Xerrada en línia «Natura confina-
da: els beneficis d’aturar-se
Amb Lídia Freixas Mora

 — Inscripcions fins al 13 de desembre

19 h | Biblioteca Can Pedrals
La ciutat i la casa, de Natalia  
Ginzburg
Amb Anna Ballbona
Clàssics al dia. Club de lectura

17
DIJOUS

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

19
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ENTREVISTA A

Com ha anat el Gran Recapte d’Aliments? 
Sembla que es tancarà amb la meitat del que el Banc 
d’Aliments s’havia proposat recollir... El canvi de 
model, les dificultats per la Covid, la gent és reticent a 
donar diners... Les entitats estem preocupades perquè 
el que obtenim al Gran Recapte ens dura fins a final 
de març i tinc la sensació que aquest any patirem, al 
febrer. Però el Banc d’Aliments diu que ens garanteix 
el que ens toca per la gent que atenem, que al Xiprer 
són 3.100 persones.

I com se suplirà la falta d’aliments? 
Estem preparats, farem petits recaptes com la campa-
nya que vam fer al setembre, també hi ha les dona-
cions... Al Xiprer sempre ens movem molt.

La iniciativa amb el comerç de proximitat ha estat 
un èxit.
Estem contents, sempre havíem volgut fer un recapte 
de proximitat per ajudar el comerç local. Tot el reco-
llit, 9.430 €, és per al Xiprer. Comprarem producte 
fresc directament a les 40 parades del mercat de Sant 
Carles i els 12 establiments que hi han participat: 
peix, carn, fruita i verdura, embotit, formatges... 
Alguns ja ens han dit que ens ho faran a preu de cost. 
De tota manera, calculem que en un mes ja ho hau-
rem donat, al nostre magatzem d’aliments fem uns 
lots molt complets. 

Quant ha crescut el nombre de gent que ateneu al 
magatzem d’aliments? 

 
Sent voluntària d’Amics del Xiprer, 
Natàlia Sanchís (Barcelona, 1968) 
va rebre la proposta, fa 5 anys, de 
posar en marxa la Fundació El Xiprer. 
Aleshores, Mercè Riera, ànima d’aquest 
centre d’acolliment per a persones 
amb dificultats, buscava una persona 
que l’ajudés a portar-ne el voluntariat. 
Explica que portar El Xiprer no és 
una gerència normal: “cal una altra 
mirada, una mirada de compassió, per 
a tothom que ve, usuaris, treballadors, 
voluntaris i això costa molt d’aprendre. 
Tenim molts prejudicis envers el món 
de la pobresa”. Afirma que sempre que 
El Xiprer fa un recapte la gent és molt 
solidària, perquè se sap la feina que es 
fa: “ajudar l’altre és conèixer-lo”.

Fa un any eren 1.000 famílies i ara en són 1.100. Els 
dies estrictes del confinament vam fer moltes emer-
gències a persones que per sort no han entrat a la 
roda. Hem augmentat un 20 %. Passa que ja estàvem 
molt col·lapsats; i no han arribat tantes famílies com 
esperàvem perquè els ajuntaments amb els quals 
treballem (Granollers, les Franqueses, Canovelles i 
la Roca) han obert altres vies d’ajuda, com la targeta 
moneder. S’han sumat perfils nous: gent jove que ha 
quedat sense feina o pendent de cobrar algun ajut, i 
persones que vivien de l’economia submergida i que 
han hagut d’anar als Serveis Socials. A la primavera, 
treballadores de la llar, cuidadores de gent gran, van 
perdre la feina d’un dia per l’altre.

El magatzem d’aliments no ha parat, però els 
mesos més durs vau haver de deixar de fer els 
esmorzars i els dinars... 
El col·lectiu d’usuaris del matí va patir moltíssim, els 
fèiem lots d’emergència. Alguns s’estaven a l’alberg 
que va muntar l’Ajuntament, tenien menjar, però els 
faltava l’acollida que fa El Xiprer amb els nostres dos 
educadors, la Susi i en Carlos, pel que fa a informació, 
empadronament, salut... Vam estar dos mesos i mig 
sense poder-ho fer i patíem per ells. El col·lectiu del 
dinar venien un cop a la setmana i s’enduein un lot de 
menjar, així els fèiem un seguiment, també telefònic.

Aquesta tardor heu engegat un projecte de formació 
per als usuaris del matí.
Sí, pensat per a aquests nois, joves, la majoria del Se-

ENTREVISTA A

“Tot el recollit 
al recapte de 

proximitat, 
9.430 €, serà 
per comprar 

producte fresc al 
mercat de Sant 

Carles”

Natàlia Sanchís Vives
gerent de la Fundació El Xiprer
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“Estem molt contents amb el projecte 
de formació laboral per a joves sense papers  

i el continuarem l’any que ve”

negal, el Marroc i Mali, que no poden treballar ni es-
tudiar i estan en situació irregular, i que poden trigar 
entre 3 i 10 anys a obtenir els papers. Tenen capacitats 
i estudis elementals o superiors, però un cop aquí no 
poden fer res. Els donem una formació en oficis, que 
els serveix per a l’informe d’arrelament i els facilitarà 
trobar una feina. Els 15 nois que han fet aquest primer 
curs de 160 hores d’auxiliar de magatzem han hagut 
de fer les pràctiques amb nosaltres: la llei d’estrangeria 
és tan injusta i restrictiva que no els permet fer-ho en 
empreses. El dia 11 de desembre els entregarem els di-
plomes i el carnet de carretoner. Ho fem amb una em-
presa formadora, CCOO, el suport municipal i gràcies 
a la subvenció rebuda de l’empresa Hewlett Packard. 
El curs els ha fet sentir útils, agafar la dinàmica d’anar 
a classe, s’han relacionat entre ells i fet amics... Estem 
molt contents. I el 2021 continuarem amb la formació 
de soldador i d’auxiliar d’electricitat.

Una de les potes del Xiprer són els voluntaris –en 
teniu uns 150–, però les persones més grans i vul-
nerables, amb la Covid, han hagut de deixar de venir.
Al març va ser una hecatombe, amb els nostres volun-
taris –la gran majoria tenen més de 65 anys– confi-
nats i molt tristos de no poder venir; però en paral·lel 
també es confinaven els estudiants, de manera que 
vam fer una crida –la societat sempre ens respon– i 
vam organitzar nuclis familiars: vam fitxar 70 nous 
voluntaris, 35 dels quals han continuat. Aprofito per 
dir que no hem tingut cap contagi per Covid, almenys 
durant la primavera, ara patim més, però no hem ha-
gut de tancar cap grup. Des del setembre que ja tenim 
els voluntaris habituals, excepte les cuineres de tota 
la vida, que segueixen a casa, perquè la cuina és un 
espai petit amb més risc.

Hi ha hagut moments de desànim durant aquest 
temps?

“Durant el 
confinament vam 

fitxar 70 nous 
voluntaris, la 

meitat dels quals 
han continuat al 

Xiprer”

Sobretot a l’abril, treballant amb els educadors a 
porta tancada i en Jaume al magatzem, el món parat, 
tothom a casa... i aquí era un no parar d’urgències, de 
fer lots... Va ser un mes i mig molt bèstia. El confi-
nament del personal de les administracions, ajun-
taments, va alentir molt les gestions, pel teletreball. 
És una vergonya que la Seguretat Social, Hisenda, els 
tràmits amb la policia..., estigués tot tancat. A algunes 
persones els van caducar els papers i no els van poder 
renovar perquè no els donaven hora. I llavors la màfia 
que hi ha hagut, de compra i venda de cites prèvies. 
En una situació de pandèmia hi ha d’haver uns serveis 
mínims, amb això s’ha fallat molt.

Què t’ha impressionat més d’aquesta vivència?
La situació dels col·lectius més desemparats, aquests 
nois invisibles, que es busquen la vida venent ferralla 
i que no s’han pogut moure durant tot aquest temps; 
i les persones que viuen de l’economia submergi-
da... Vam fer lots per a dones, algunes amb fills, que 
exerceixen la prostitució a casa seva, es trobaven sense 
clients i no ingressaven res; a través de l’Ajuntament i 
l’associació que se n’ocupa van entrar a la roda de lots 
d’aliments: no hi havien estat mai.

Quanta gent dinarà avui al menjador del Xiprer?
Ara el protocol marca que hi ha d’haver un metre i 
mig entre persones, de manera que hem passat de 
ser-ne 50 a 25; la resta, o ja tenen un altre recurs o no 
volen venir, per por d’encomanar-se. Ventilem, ence-
nem la llar de foc, desinfectem, prenem la temperatu-
ra... El nostre no és un menjador social, sinó un espai 
d’acollida, la gent ve pel vincle que es crea. Els usuaris 
són persones grans que pateixen solitud, sense xarxa 
social ni suport de la família, a vegades amb malal-
tia mental i alguna addicció. Busquem que tinguin 
perfils similars per mantenir una harmonia, sempre hi 
ha hagut molta pau. 

Natàlia Sanchís al menjador 
del Xiprer, on cada dia dinen 
25 persones, la meitat que 
abans de la pandèmia.
D’esquerra a dreta, l’equip del 
Xiprer: els educadors Carlos 
Parra i Susi Madrero, i el cap 
del magatzem d’aliments, 
Jaume Riera
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Els grups municipals opinen

Ordenanzas fiscales  
y presupuestos

En este año tan complicado que estamos 
viviendo, nos hemos puesto de acuerdo 
con el equipo de gobierno en el plan de 
choque, en el diseño de un pacto de ciudad 
y en muchas otras medidas que se han de-
bido de implementar para contrarrestar las 
consecuencias de la pandemia de Covid-19.
Desgraciadamente, en relación con las 
ordenanzas fiscales y los presupuestos, no 
hemos podido llegar a un acuerdo. Nuestro 
grupo municipal no puede renunciar a las 
siguientes medidas: congelación generali-
zada de impuestos; condonación de tasas 
para aquellas actividades que se han parali-
zado a causa de la pandemia, como pueden 
ser los bares, restaurantes...; ampliar las 
ayudas a la contratación; o mantener o 
aumentar las ayudas para autónomos y 
pymes.
Según las últimas modificaciones de la ley, 
en este ejercicio y en el próximo se pueden 
aplicar en la implementación de medidas 
de contingencia los excedentes de tesore-
ría y no solo utilizarlos para llevar a cabo 
inversiones planificadas con anterioridad a 
la incidencia de la pandemia.
Nosotros somos partidarios de renunciar a 
ciertas inversiones para poder utilizar ese 
dinero como refuerzo a un nuevo “plan de 
choque” que incluya una serie de ayudas 
sociales como ‘salvavidas’ para muchas fa-
milias, autónomos y empresas que lo están 
pasando realmente mal en estos momentos.
Agradecemos que no solo se hayan inclui-
do alguna de nuestras propuestas en los 
presupuestos, sino, que también se haya 
puesto sobre la mesa un nuevo plan de 
choque o de contingencia que saldrá del 
remanente de tesorería del presupuesto de 
2020, una vez se haya cerrado el ejercicio. 
El objetivo fundamental de este, debería 
ser, reforzar las áreas que consideramos 
cruciales en estos momentos de crisis, 
acompañando a familias, autónomos y 
empresas de la ciudad.
Deseamos aprovechar también, ante la 
proximidad de las fiestas navideñas, para 
lanzar un mensaje de esperanza. Somos 
conscientes de lo difícil del momento, pero 
queremos recordar que nuestra ciudad 
siempre ha sabido mantenerse fuerte y uni-
da ante la adversidad. Y así será de nuevo. 

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

Deixem enrere el mes de novembre i ja 
queda menys perquè aquest any 2020 tan 
emprenyador acabi d’una vegada. Un mes 
de novembre que és molt important per 
al curs polític, ja que és quan es presen-
ten, es discuteixen i s’aproven els pressu-
postos municipals. Aquí, a Granollers, des 
de ja fa prop de vint anys, els pressupos-
tos es presenten i s’aproven; la part de la 
discussió queda en segon, tercer o novè 
terme, depenent del que hi hagi preparat 
a l’ordre del dia del Ple de novembre.
D’ençà que vàrem entrar al consistori 
ja fa cosa d’un any i mig, hem dit que 
voldríem uns pressupostos municipals 
més participats per part de la ciutadania. 
És al pressupost on es posa de manifest 
quin projecte de ciutat hi ha, i això ens 
afecta a totes i tots els granollerins, no 
només a l’equip de govern de la ciutat. En 
les circumstàncies actuals, en què calen 
mesures extraordinàries per fer front a la 
pandèmia i preparar la ciutat per a la vida 
post-Covid, el grup socialista fa un exerci-
ci de corta y pega, i presenta uns pressu-
postos conservadors a l’espera de la pluja 
de milions que ha de venir d’Europa... a la 
primavera!! Però bé, què hi farem, suposo 
que és normal que quan la gent fa molt 
de temps que ocupa un càrrec, tendeix a 
fer les coses per inèrcia, sense trencar-s’hi 
massa les banyes. 
Aquesta pandèmia ens canviarà la vida 
i la ciutat ha d’estar preparada des d’ara 
per adaptar-se al canvi. Cal replantejar la 
política d’espais verds i de mobilitat, el 
teletreball ha vingut per quedar-se i els 
municipis han de ser les primeres eines 
per combatre el sedentarisme que se’n 
deriva. També està afectant la manera de 
consumir, no només la manera de com-
prar, sinó també la forma de consumir 
oci. Calen polítiques de digitalització en-
focades al comerç, a la indústria i al sector 
cultural de la ciutat. Cal això i molt més, i 
no podem esperar que ens ho cagui el tió 
o ens ho portin els Reis. Bones Festes!!

Joan Ricart Angulo
Voluntari Granollers per la Independència 
– Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat

Es pot fer front a la  
pandèmia amb uns  
pressupostos fets per inèrcia? 

CsPrimàries
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Ens toca gestionar temps difícils i com-
plexos. El proper any haurem de seguir 
convivint i vigilant el coronavirus. 
Seguirem gestionant la crisi sanitària, 
l’econòmica i la social. I és en aquest 
context i amb aquestes previsions que hem 
elaborat els pressupostos municipals de 
l’any 2021.
Són uns pressupostos que pràcticament es 
mantenen en termes similars als actuals, 
el creixement de la despesa ho fa en un 
1 %, però que permeten seguir mante-
nint el pols de la ciutat, amb inversions 
per millorar-la i per mantenir l’activitat 
econòmica. 
Hem escoltat i analitzat propostes de 
tots els grups municipals i també, per la 
nostra manera de fer, de col·lectius so-
cials i econòmics de Granollers, i opino 
que han estat incorporades en la mirada 
d’aquests pressupostos.
S’ha produït un esforç de contenció de 
la despesa municipal i de redistribució 
cap a àmbits com el manteniment de la 
ciutat (neteja, espais verds); més despesa 
en atenció social (atenció domiciliària a 
gent gran i beques); i també en promoció 
econòmica, amb increment de programes 
d’ocupació.
Inversions per ampliar voreres i modificar 
carrers en calçada única, com Francesc 
Ribas, Pizarro, Castella o Sol; millores als 
parcs del Congost i del Puig de les For-
ques; construcció d’un nou habitatge per 
a lloguer social a la Font Verda; eficiència 
energètica i renovable al Palau d’Esports i a 
Roca Umbert; reforma de la piscina muni-
cipal coberta i continuació del projecte de 
la residència per a la gent gran.
El debat l’hem volgut ampliar a l’aplicació 
de romanents (estalvis) per al proper any, 
per donar horitzons de certesa. Aplica-
rem 4,7 milions a finançar inversions i 
2 milions, a despesa no recurrent, per 
establir partides de suport als sectors de 
la restauració, de la cultura, del comerç; 
als autònoms; per a ajuts i finançament 
de la contractació; d’acompanyament a 
les persones amb més dificultats; i per a la 
celebració del Mundial d’handbol femení a 
finals d’any.
Sincerament creiem que són uns bons 
pressupostos per poder gestionar aquests 
temps difícils i complexos.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Dimarts passat aprovàvem el pressupost 
de l’Ajuntament per a l’any 2021. En un 
moment com el que vivim, afectats per 
una crisi sanitària, econòmica i social 
immensa que ha trastocat de dalt a baix 
les nostres vides, el pressupost hauria de 
ser una eina indispensable per articu-
lar polítiques municipals valentes, que 
serveixin per pal·liar les conseqüències 
d’aquesta pandèmia. 
El pressupost aprovat per l’equip de 
govern no és el pressupost que nosaltres 
faríem, ja que considerem que no con-
templa suficientment la sacsejada que 
la pandèmia ha tingut en la vida dels 
granollerins i granollerines. Ara era el 
moment de fer un pressupost expansiu, 
de no tenir por de gastar, encara més 
quan les arcaiques lleis estatals permeten 
fer excepcions i alliberen els romanents 
municipals.
El nostre Grup Municipal ha traslla-
dat nombroses propostes a l’equip de 
govern per tal de ser incorporades al 
pressupost. Sense entrar en quines han 
acceptat o no, la consonància i com-
promís de l’equip de govern en alguns 
aspectes claus, com són: la reserva d’un 
fons Covid de 2 milions d’euros l’any 
vinent; l’acord de reduir les aportacions 
municipals en un 10 %; la reducció 
de les taxes de terrasses i escombraries 
comercials; i la inclusió d’una partida 
d’inversió per a la residència, han fet 
que el nostre grup, apel·lant a la respon-
sabilitat política del moment que vivim, 
hagi decidit abstenir-se en la votació del 
pressupost.
Ara és moment de construir plegats, 
d’escoltar les bones idees d’uns i d’altres 
i, sobretot, de fer-ho de manera partici-
pada. És un moment clau per reivindicar 
la política municipal de proximitat, que 
només té sentit si serveix per ajudar a 
construir vides dignes per a tothom. En 
això, és clau arremangar-nos i treballar, 
des del consens i la transversalitat, apro-
fitant el capital humà de tothom. Només 
així ens en sortirem!

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal ERC-AM  
a l’Ajuntament de Granollers

Pressupostos
i eficàcia de les
administracions

Els Pressupostos per al 2021 aprovats 
per l’Ajuntament de Granollers en el da-
rrer Ple suposen un canvi de paradigma 
a causa de la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19. Afectarà dinàmiques de 
despesa i d’inversió de les corporacions 
locals i de totes les administracions, que 
hauran de fer un exercici molt realista 
dels ingressos que s’assoliran l’any vi-
nent per facilitar polítiques de reforç en 
l’àmbit sanitari, educatiu i social. 
Conscients d’aquesta situació, amb 
negocis tancats, davallada d’ingressos a 
sectors com el comerç, la restauració o 
el turisme; amb aturades de projectes 
d’autònoms i de pimes; o amb moltes 
persones afectades pels ERTO, des del 
Grup Municipal Junts per Granollers 
hem fet propostes pressupostàries que 
prioritzin el suport als sectors econò-
mics més castigats per la pandèmia i les 
mesures restrictives adoptades, així com 
a les entitats socials i a les persones vul-
nerables més perjudicades per la cruesa 
de la crisi.
Només des d’una política pressupostària 
realista serà possible ajudar una socie-
tat trasbalsada i per això hem estès la 
mà. La major flexibilitat del dèficit, la 
utilització dels romanents positius dels 
ajuntaments i l’arribada dels Fons de 
Recuperació Europeus, ben canalitzats 
per l’administració central i la Generali-
tat de Catalunya, han de servir per dina-
mitzar el teixit empresarial, millorar la 
cohesió social i incrementar l’eficàcia de 
les administracions per assistir i resoldre 
situacions problemàtiques de persones, 
empreses i entitats.
El Banc d’Espanya i l’AIREF han qüestio-
nat el pressupost de l’Estat per al 2021 
per poc realista i dubten de la utilització 
més efectiva dels recursos de recupera-
ció europeus, però totes les administra-
cions hauran de fer l’esforç de conten-
ció i una gestió òptima. En definitiva, 
administracions eficients per a una 
societat sacsejada. Ens hi juguem molt!

Josep Maria Noguera
Regidor de Junts per Granollers

Pressupostos  
per mirar endavant

El pressupost, 
una eina de lluita 
contra la Covid
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