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escriptora
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ACTUALITAT

Granollers comença la segona fase
d’implantació de la recollida lateral dels residus
La programació del Dia Internacional de les
Dones aixopluga més de 20 activitats
Primera edició d’Opera aperta, festival d’art i
paraula de Granollers
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TELÈFONS D’INTERÈS
ABS GRANOLLERS OEST – CANOVELLES

93 846 83 28

ABS GRANOLLERS CENTRE

93 860 05 10

Najat El Hachmi

ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL

93 879 16 25

HOSPITAL

93 842 50 00
112

AMBULÀNCIES – URGÈNCIES

900 900 120

ATENCIÓ A LES DONES EN
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA

112

BOMBERS

112 / 93 860 85 00

MOSSOS D’ESQUADRA

93 842 66 92

POLICIA LOCAL
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

1002

TELEFÒNICA (AVARIES)
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

93 842 66 10

OFICINA DE SUPORT A LES
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

93 842 68 33

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS

93 842 67 89

AVISAR CONTENIDORS PLENS
(PAPER, ENVASOS I VIDRE)

900 897 000
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> Escriptora nascuda al
Marroc, viu a Catalunya
des de finals dels anys 80
> Va treballar dos anys
a l’Oficina d’Acollida
de Granollers, una
experiència que l’ha
enriquida com a escriptora
> Denuncia que hi ha un
retrocés en qüestions
d’igualtat emmarcat en
l’anomenat feminisme
islàmic

Festa de
l’Esport de
Granollers
Esport femení
Elecció dels millors
esportistes de 2019,
categories sènior i promesa
Premi a l’Esportivitat
Joan Creus
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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
Passeig de la Muntanya. Fotografia: X. Solanas
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L’ENTREVISTA

ABS GRANOLLERS NORD – LES FRANQUESES 93 861 80 30

Dijous 12 de març, a les 20 h.
Sala Francesc Tarafa
(c. Corró, 47)

Xarxes socials

/granollers
> A la web municipal
també trobareu tots
els butlletins editats
per poder-los
consultar en PDF
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FIRA D’ARTESANS

Divendres 6 i 20 de març
Tot el dia. Plaça de la Corona

7a GASTROTAPES. RUTA GASTRONÒMICA
Del 6 al 29 de març

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 7 de març
Matí. C. d’Esteve Terrades

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS

Dissabte 7 de març
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

FIRA DEL DISC

Divendres 27 de març, Open Night
Una primavera més torna l’Open Night a Granollers, la nit dels
comerços oberts. La 9a edició se celebrarà el divendres 27 de març
i tindrà el comerç com a protagonista. I és que l’associació de comerciants Gran Centre Granollers, impulsora de l’Open Night, està
d’aniversari ja que celebra 25 anys. Així, aquesta serà una edició
especial que inclourà moltes activitats i també novetats.
L’Open Night és un esdeveniment de ciutat impulsat i organitzat
per Gran Centre Granollers amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Granollers i altres administracions, empreses i entitats.

Dissabte 7 i divendres 13 de març
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

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

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA

Dissabte 7, 14, 21 i 28 de març
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

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

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

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT

40
El Club Ciclista
Granollers fundat
el 1972 celebra
aquest any el 40è aniversari d’una de les
seves proves reina la Marxa Cicloturista Internacional Rutes del Montseny. Es tracta d’una de
les proves clàssiques de Catalunya que transcorre pel Parc Natural del Montseny, i amb el
repte d’assolir dos ports de muntanya.
La 40a edició es farà el diumenge 5 d’abril, amb
recorreguts de 106 Km o 153 Km.
Les inscripcions es poden fer en aquesta web
rutesdelmontseny.com.
Milers de ciclistes han participat durant aquestes dècades a les Rutes delMontseny demostrant l’esportivitat, l’esforç, el companyarisme.

Diumenge 8 i 22 de març
Matí. Pg. del Parc de Ponent / c. de R. de Casanova

LLOTJA DEL DISSENY

Dissabte 14 de març
Tot el dia. Plaça de la Porxada

ENCANTS SOLIDARIS. ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 14, 21 i 28 de març
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà

FIRA DE BROCANTERS i COL·LECCIONISTES
FOTOGRAFIA DEL
CLUB CICLISTA GRANOLLERS
DELS ANYS 80

Dissabte 14 i 28 de març
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

FIRA EMBRUIXA’T

Dissabte 21 de març
De 10 a 20.30. Del c. Sant Roc a la pl. de la Caserna

OPEN NIGHT GRANOLLERS
Divendres 27 de març
De 10 a 24 h. Illa de vianats

OPEN NIGHT KIDS

Dissabte 28 de març
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h. Illa de vianats
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REPORTATGE

L’equip de govern ha presentat el
Programa d’Actuació Municipal
(PAM), un document que recull els
compromisos amb la ciutadania
durant els propers quatre anys.
S’estructura en 10 eixos, 50 objectius
i un miler d’actuacions amb una
inversió de gairebé 40 milions
d’euros. Les accions previstes
tenen en compte els Objectius de
Desenvolupament Sostenible definits
per les Nacions Unides. El PAM és un
document dinàmic, atent als canvis
socials i de l’entorn, a les aliances
amb altres administracions i a les
aportacions de la ciutadania.
Fer de Granollers una ciutat inclusiva, transformadora, compromesa i sostenible. Aquest
és el desig que inspira el Programa d’Actuació
Municipal que ja ha començat a executar-se i
que va explicar la primera tinent d’alcalde, Alba
Barnusell, en l’acte públic de presentació que
es va fer el dia 20 de febrer al Museu de Granollers. “Inclusiva, per fer una ciutat que no oblidi
ningú, construïda des de la diversitat. Transformadora, amb espais públics que cohesionen
en una ciutat que és educadora i creativa i que
té identitat. Compromesa i sostenible, perquè
volem viure-hi de forma plena i participativa,
contribuint a la construcció d’un món més just i
sostenible”.
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El Programa d’Actuació Municipal
2019-2023 inclou un miler d’actuacions

L’alcalde i tots els regidors i
regidores de l’equip de govern
van intervenir en la presentació pública del Programa
d’Actuació Municipal que s’ha
desenvolupar des d’ara i fins
al 2023

Aposta decidida per l’FP
A continuació, va intervenir el regidor
d’Educació, Infància i Joventut, Francesc Arolas
que va anunciar la intenció d’ampliar l’activitat
de formació al Centre Vallès i va refermar el
compromís del govern municipal amb l’FP. Així,
va destacar que a Granollers ja hi ha més de
240 alumnes que fan FP dual, una modalitat en
què l’estudiant combina la formació en el centre
educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.
En aquest sentit el regidor va dir que caldrà
augmentar els cicles formatius que es fan a la
ciutat, crear un nou centre públic d’FP i especialitzar l’EMT en cicles industrials.

S’invertiran 40 MEUR per fer de Granollers
una ciutat inclusiva, transformadora,
compromesa i sostenible
En pro de les persones vulnerables
Continuar treballant per tal que totes les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió
social vegin cobertes les seves necessitats
bàsiques, és el principal propòsit de la regidoria de Serveis Socials. La seva titular, M. del
Mar Sánchez, va explicar que el Pla estratègic
d’acció social, el III Pla d’igualtat de gènere de
ciutadania i el proper Pla local per la diversitat
sexual i de gènere són instruments que han
d’ajudar a aconseguir-ho.

Habitatges de lloguer assequible

Es matindran
Pel que fa a habitatge, la regidora d’Urbanisme, els ajuts a
Mònica Oliveres, va explicar que continuaran
l’habitatge i
els ajuts per pagar el lloguer, igual com en
es construiran
l’anterior mandat quan se’n van atorgar més
30 pisos que
de 1.600. Per frenar l’exclusió residencial, es
destinarà un edifici municipal a Palou per fer-hi l’Ajuntament
allotjaments d’emergència per a una vintena de posarà a un
transeünts. A més, es construiran 17 habitatges preu de lloguer
de protecció oficial i de lloguer assequible al pg. assequible
de la Muntanya i 13 habitatges al carrer Ramon
Berenguer III.

Recuperar el Pla de Barris
El regidor de Civisme, Convivència i Relacions
amb la Comunitat, Nova Ciutadania i Seguretat Ciutadana, Rudy Benza, va anunciar que
s’estendrà el model de policia de barri, per tal
d’ajudar a fomentar els comportaments cívics.
En aquest sentit ja s’està elaborant un Pla de
civisme i convivència i també es recuperaran els
Plans de Barris, que s’iniciaran a Can Bassa i
Sota el Camí Ral, per tal de poder transformar
els espais de la ciutat amb la participació activa
de les comunitats veïnals i les associacions.

Més reciclatge, menys residus
Aconseguir una ciutat endreçada, neta i agradable és el desig per al qual treballarà el servei
de Serveis Municipals. L’Ajuntament prendrà
mesures per acabar amb les deixalles fora
dels contenidors, comprovant la seva distribució i adaptant els serveis de neteja a la realitat
actual, va explicar la regidora Andrea Canelo.
A més, es promourà l’ús de la deixalleria i el
foment del reciclatge, tot i que “el millor residu,
és aquell que no es genera”. D’altra banda per
fer la ciutat més agradable s’ampliaran les

voreres dels carrers Rosselló, Hospital, del Rec
i Aragó.

Remodelació de l’av. de Sant Esteve
Respecte als projectes urbanístics, el regidor
d’Obres i Projectes, Albert Camps, va explicar
que la remodelació de l’avinguda de Sant Esteve
“incorporarà un carril bici per connectar la
ciutat de nord a sud, i facilitar-ne la mobilitat
des de l’estació de tren de Granollers Centre”.
Igualment es vol donar més protagonisme al
verd urbà en places i parcs, com el Parc Fluvial, l’espai públic amb més usuaris. També
s’ampliarà l’espai natural de Can Cabanyes amb
un segon aiguamoll, un equipament que fomenta el coneixement del cicle de l’aigua i de la
biodiversitat de la zona. Igualment es vol seguir
estenent l’àrea contínua per a vianants fins a
arribar als 80.000 m2.
5
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El PAM està alineat amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible
definits per les Nacions Unides

Relacionat amb la prioritat per als vianants,
el regidor de Transició Energètica i Mobilitat,
Juanma Segovia, va explicar que Granollers es
vol incorporar a la Zona de Baixes Emissions
per reduir un 40 % les emissions i millorar la
qualitat de l’aire. Pel que fa al capítol d’energies
renovables, el pròxim repte que es marca el
govern de la ciutat és posar plaques solars a la
coberta del Palau d’Esports i aconseguir que
tant l’Escola Municipal de Treball com el Centre
Vallès siguin edificis que produeixin energia
suficient per al seu propi consum.

L’espai natural de Can
Cabanyes, l’Escola Municipal
de Treball, el nou centre de
radioteràpia i Roca Umbert,
alguns dels escenaris on
es faran actuacions aquest
mandat

Projecte de turisme industrial
“Treballarem per la creació d’un districte cultural, tecnològic i innovador a l’entorn del Roca
Umbert on facilitarem la implantació de tallers,
comerços i empreses relacionades amb les indústries culturals”, així s’expressava la regidora
de Roca Umbert, Pietat Sanjuan. En el recinte
fabril també es desenvoluparà un important
projecte que posarà en valor el patrimoni industrial i que convertirà La Tèrmica en un museu
per explicar el passat, el present i el futur de la
producció energètica. Aquest projecte es podrà
dur a terme gràcies al cofinançament de la
Unió Europea. A més, també s’urbanitzaran els
carrers interiors dels 21.000 m2 que conformen
Roca Umbert.

Acompanyar les empreses i el comerç
Generar ocupació de qualitat apostant també
per la formació, són els objectius de la regidoria de Promoció Econòmica. La seva regidora,
Gemma Giménez, va destacar que l’objectiu de
l’Ajuntament és acompanyar les empreses en
el repte de la transformació digital i energètica,
amb projectes d’economia circular, de simbiosi
industrial i de comunitats energètiques. Alhora
també es continuarà revitalitzant el comerç i
6

Es crearà una
ruta de turisme
pel passat
industrial de la
ciutat amb fons
europeus

dinamitzant econòmicament Palou, apropant els
seus productes agroalimentaris a la ciutadania.

2a edició de pressupostos participatius
El regidor d’Hisenda, Jordi Terrades, va explicar
que la majoria dels gairebé 40 milions d’inversió
d’aquest mandat provindran de fons propis i
també de la col·laboració amb altres administracions. A més, tal i com es va fer en el darrer
mandat, hi haurà una segona edició dels pressupostos participatius, amb 2 milions d’euros,
per tal que la ciutadania voti en quins projectes
els vol invertir. En aquesta nova edició dels pressupostos participatius es comptarà també amb
la participació activa del Consell de Ciutat.

Cultura accessible per a tothom
La regidora de Cultura, Maria Villegas, va
anunciar que es potenciaran els centres cívics
com a equipaments de cultura de proximitat, i
l’ús dels carrers com a espais per a la cultura.
Entre d’altres, la regidora va explicar que es
projectarà una nova biblioteca central a la plaça
Barangé. Amb la intenció d’unir totes les iniciatives culturals i fer visible un únic sistema obert
a tothom, ja s’està pensant en la creació d’una
targeta cultural.

Posar al dia el Palau d’Esports
La reforma de les piscines municipals i la
millora integral del Palau d’Esports són algunes de les prioritats del regidor d’Esports,
Álvaro Ferrer. En aquest sentit va explicar que
l’Ajuntament seguirà treballant perquè tothom
pugui practicar esport amb projectes europeus
com el dirigit a persones que acompanyen a la
canalla a fer esport, o el nou projecte d’esport
inclusiu escolar, Sport Op!
La intenció és que Granollers continuï essent

El miler d’actuacions del PAM
es poden consultar i seguir a
www.granollers.cat/pam

l’entrada a Granollers per la carretera de Lliçà.
En aquest projecte es preveuen diverses actuacions per millorar la mobilitat a peu i en bicicleta i pacificar el trànsit. El carril bici d’aquesta
carretera ha de ser el primer pas per disposar
d’una xarxa ciclable que uneixi tots els municipis de la connurbació.

una ciutat on l’esport sigui referent i acollir
esdeveniments esportius de primera magnitud com el Mundial d’Handbol Femení que es
celebrarà el 2021 i que reforçarà la promoció de
l’esport femení.

El futur és el ferrocarril
Per la seva banda l’alcalde de Granollers, Josep
Mayoral, va qualificar el Programa d’Actuació
Municipal com a ambiciós alhora que va considerar que aquest mandat serà clau pel que fa a
les infraestructures ferroviàries. En aquest sentit va explicar que ja s’estan suprimint a Granollers els passos a nivells de la línia R3, passes
prèvies del desdoblament de la via entre Parets
del Vallès i la Garriga que “esperem que el 2023
sigui una realitat”. D’altra banda, ADIF té previst
també remodelar properament l’estació de Granollers Canovelles. A més, va afegir que es treballarà per tal que la connexió entre la R4 (entre
Sant Vicenç de Calders i Manresa) i la R8 (entre
Martorell i Granollers Centre) s’inclogui en els
pressupostos de l’Estat d’aquest any. Finalment,
va explicar que s’han reprès els treballs per fer
possible la cobertura del ferrocarril entre els
ponts de Josep Umbert i d’Agustí Vinyamata
i que l’eliminació de l’estació de mercaderies
forma part d’aquestes negociacions. En aquest
sentit va dir que el futur és el ferrocarril, que ha
de ser prioritari per sobre del cotxe.
En relació a la millora en la xarxa viària,
l’alcalde va explicar que els acords amb la Generalitat per fer un tercer carril de la C17, entre
Lliçà d’Amunt i Mollet del Vallès, estan pràcticament tancats. L’alcalde creu que l’eliminació
del peatge de la Llagosta, ja compromesa pel
govern d’Espanya, és la millor solució per convertir la ronda de Granollers en una via urbana.
D’altra banda, també va anunciar que ja està
pressupostada la primera fase de la millora de

Els serveis sociosanitaris, claus

Les inversions
al voltant del
ferrocarril i els
equipaments
sanitaris
marcaran els
quatre anys de
mandat, segons
l’alcalde

Mayoral va explicar que aquest també serà
un mandat clau en el futur dels serveis sociosanitaris. Així, s’està avançant per construir
el centre de radioteràpia, amb el lideratge de
l’Hospital Clínic. Aquest equipament tindrà, a
més de l’atenció oncològica, un nou servei de
diàlisi. També en aquest mandat s’ha de posar
en marxa el nou edifici al solar de Policlínica i
es duplicaran els llits de malalts mentals i de
la UCI de l’Hospital de Granollers, alhora que
caldrà concretar una millora substancial de les
urgències. Durant aquests quatre anys també
s’ha de fer realitat la construcció d’una nova
residència per a la gent gran al carrer Tetuan,
després de l’acord que s’ha signat recentment
amb la Generalitat.
En matèria ambiental, el Consorci de Residus
modernitzarà i ampliarà la planta de compostatge per convertir la matèria orgànica en energia
cada vegada més eficient.
L’alcalde va destacar el treball en xarxa com
una forma imprescindible de treballar, ja sigui
amb els municipis de l’entorn de Granollers,
amb viles i ciutats de la C17, amb les altres
ciutats de la segona corona metropolitana i amb
municipis d’arreu de l’Estat i del món. En aquest
sentit l’alcalde va destacar que Granollers és
una referència internacional en la xarxa de ciutats educadores i que lidera la xarxa d’Alcaldes i
Alcaldesses per la pau a Europa i forma part del
Consell Mundial de Ciutats i Governs Locals.
7
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ACTUALITAT

Granollers comença la segona fase d’implantació
de la recollida lateral dels residus

El canvi
comportarà
també la
substitució d’uns
220 contenidors
de paper i cartró
i envasos

La FAV
engega una
campanya
de civisme

8

A partir del dia 9 de març i per espai aproximat
de tres setmanes es portarà a terme la segona
i última fase del nou sistema de recollida dels
residus que obliga que tots els contenidors
estiguin situats al costat dret del carrer, segons
el sentit de la circulació.
El canvi afecta al voltant d’un centenar d’àrees
de contenidors i la substitució d’uns 220 contenidors només de paper i cartró (blau) i envasos
(groc). Així en aquesta fase es canviaran els
contenidors en els barris de Can Bassa, Ponent,
Can Gili, Congost, Pla de Baix, Palou, etc. on no
es van canviar en la primera fase del mes de
novembre passat.
Entre el 2 i el 6 de març, l’Ajuntament portarà
a terme tasques prèvies de preparació per
a aquest canvi (senyalització d’espais on cal
augmentar el nombre de contenidors, desplaçament d’alguns metres de l’àrea de contenidors
existent, retirada i/o col·locació de fitons...).

Quan es faci el canvi d’ubicació de contenidors a
la banda dreta es poden produir molèsties derivades d’aquesta tasca durant una nit, aproximadament entre les 20 h i les 6 h del matí següent.
Amb l’execució d’aquesta segona fase quedaran
substituïts gairebé totes els contenidors de paper i cartró (blau) i envasos (groc) de la ciutat, ja
que només quedaran pendents aquelles àrees
que requereixen d’alguna actuació especial
(obres, canvi de senyalització...).
Aquest canvi, que porta a terme el Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental,
escurçarà el temps en què el camió recull el
contenidor (de 3 minuts a 1 minut) i generarà
menys cua de trànsit al darrere. A més, aquesta operació serà menys sorollosa que fins ara.
Aquesta modificació contribuirà al fet que les
àrees de contenidors estiguin més netes ja que
es netejaran els desbordaments d’aquests residus que s’hagin produït en el mateix moment en
què es fa la recollida dels contenidors.
La primera fase del canvi a càrrega lateral es va
fer el passat mes de novembre i va comportar la
substitució de 240 contenidors, també de paper i
cartró i d’envasos, d’un centenar d’àrees.

Es reprèn la recollida comercial de cartró
L’Ajuntament torna a fer recollida comercial de
cartró porta a porta. A finals de l’any passat es
va iniciar aquest servei que presta el Consorci
de Residus del Vallès Oriental a l’illa de vianants i, recentment, s’ha estès també a d’altres
carrers comercials (av. Sant Esteve, c. Girona,
c. Roger de Flor, pg. de la Muntanya i al polígon
del Ramassar...). En tots dos casos la recollida
es produeix tres dies a la setmana.
La Federació d’Associació de Veïns de Granollers (FAV) ha iniciat una campanya de civisme
que porta per lema “El nostre barri és la continuació de casa nostra. Cuidem-lo”. El cartell
de la campanya, que ja s’està repartint per
la ciutat, és obra d’Íris Bernabé, de l’Institut
Celestí Bellera. Aquesta iniciativa sorgeix de la
FAV per la preocupació del veïnat pel comportament en l’espai públic, com no recollir
les caques de gos, no respectar els passos de
vianants, fer malbé el mobiliari urbà, etc. Els
diferents barris programaran activitats en el
marc d’aquesta campanya.
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Granollers s’ha convertit en el primer municipi
de Catalunya a obtenir la certificació de polígons
industrials de qualitat i l’únic de tot l’Estat que
l’ha aconseguit per triplicat, per als polígons
Congost, Jordi Camp i Coll de la Manya.
En els tres polígons certificats s’hi desenvolupen el 54 % de les activitats econòmiques dels
set polígons industrials que té Granollers. Els
polígons Congost i Jordi Camp compten amb
265 empreses, mentre que el polígon Coll de
la Manya en té 55. El certificat de qualitat és
un distintiu que reconeix la qualitat dels espais
industrials, a partir de l’anàlisi de més de vuitanta aspectes claus definits per la Coordinadora
Espanyola de Parcs Empresarials (CEPE).

© TONI TORRILLAS

Els polígons industrials Congost, Jordi Camp
i Coll de la Manya reben la certificació de qualitat

Nova edició de la Fira Guia’t,
a Roca Umbert
La Fira Guia’t és una mostra dels ensenyaments postobligatoris professionalitzadors que s’ofereixen al Vallès Oriental. La fira tindrà lloc
el 31 de març i l’1 i 2 d’abril, a la nau Dents de Serra de Roca Umbert,
i està organitzada pel Consell Comarcal, la Xarxa de Transició Escola
i Treball (XTET) i l’Ajuntament de Granollers amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Durant tres dies els visitants podran participar a conferències, tallers
i taules rodones i també es podran fer consultes i parlar amb orientadors professionals que tractaran d’ajudar als alumnes, famílies i
adults a dibuixar el circuit formatiu i/o professional més adequat a
cada persona.
Tot i que la fira s’adreça especialment als alumnes de 4t d’ESO, la
tarda del dimecres 1 d’abril està pensada per a les famílies, amb
visites guiades i la xerrada d’orientació «Tinc 16 anys, quines són les
meves opcions de futur?»
També es podrà visitar, a la Nau B1, la Mostra Indústria 4.0, on estaran exposades algunes de les tecnologies que actualment estan revolucionant la indústria. Podeu apuntar-vos gratuïtament a les visites
guiades i xerrades a través de firaguiat.vallesjove.cat.

Ajuts adreçats
a la ciutadania
empadronada a
Granollers en risc
d’exclusió social
Inici de presentació de sol·licituds:
2 de març
Ajuts individuals per a material i
llibres: Per a alumnes matriculats en
centres públics o privats concertats
que cursin educació infantil, primària i
secundària.
Ajuts per a la pràctica esportiva.
Temporada 2020/2021.
Ajuts per a l’escolarització i menjador
d’infants de les escoles bressol municipals. Curs escolar 2020/2021.
Ajuts per a l’escolarització d’alumnes
de l’Escola Municipal de Música i
Conservatori Josep M. Ruera. Curs
escolar 2020/2021
Consulteu les bases a:
https://seuelectronica.granollers.cat
(Apartat subvencions, ajuts i beques).
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La programació del Dia Internacional de
les Dones aixopluga més de 20 activitats
El 8 de març se celebra internacionalment el Dia de les Dones, amb una
reivindicació comuna: la plena participació de la dona, en peu d’igualtat
amb l’home, en la societat i en el seu desenvolupament com a persona.
La programació, que coordina el CIRD (Centre d’Igualtat i Recursos per
a Dones), inclou una vintena d’activitats dels àmbits més diversos, des
de la salut a l’esport, passant per la filosofia i la història, fins a l’art, la
dansa, el teatre, la música i la cultura popular.
L’acte central se celebrarà el divendres 6 de març, a les 6 de la tarda a
la Porxada, amb la lectura del manifest a càrrec de la Taula d’Igualtat de
Gènere i la representació de Tres bodes i un príncep blau, teatre de carrer
amb la Cia. Projecte Lilith.
El dia anterior hi haurà la xerrada “Dones i envelliment: reptes i oportunitats”, amb Laura Coll, doctora en Salut Pública i experta en envelliment
(19 h, Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau). En l’àmbit musical, el
programa recull el festival FemPop, amb l’actuació de tres promeses de
l’escena independent (6 de març, 22 h) i el concert de Divas (dia 7, 16.30
h), ambdós, a Roca Umbert. La professionalització en l’esport femení
serà el tema que abordarà la futbolista Jessica Rodríguez (dia 7, 11 h,
Can Jonch), organitzada per Sorotopia. Associació Feminista de Granollers, que també proposa un taller de filosofia sota el títol “Les dones
parlen, puntades de doble tall” (dia 7, 19 h, sala Sant Francesc).

Història, salut, dansa i teatre
La tertúlia mensual de l’Arxiu girarà a l’entorn de “L’antifranquisme amb
ulls de dona” i tindrà les aportacions de Montserrat Lorente, Matilde
Martínez i Asunción Armentia (dia 9, 18 h, Can Jonch). Com ens hem
d’alimentar durant el cicle menstrual, amb Sara Mansa (dia 11, 19 h,
Centre Cívic Jaume Oller); una jornada sobre els estereotips sexistes,
també en la cultura popular (dia 19, 10 h, la Troca. Roca Umbert); i una
sessió oberta d’autodefensa per a dones (dia 24, 18.45 h, Centre Cívic Palou), són altres activitats aixoplugades a la programació del 8 de març. En
l’apartat d’exposicions, trobem, entre altres, la mostra de fotografies de
l’Arxiu Municipal “El paper relegat de la dona sota el franquisme” al vestíbul de l’Ajuntament. D’altra banda, Roca Umbert proposa un laboratori de
dansa i gènere amb Antonella Ascenzi (dies 14 i 15, 10 h); i Llevant Teatre,
l’obra Elles de la Cia. Melancòmica, els dies 20 (21 h) i 22 (19 h) de març.

Xerrades
d’economia
social i
feminista al
Centre
Cívic Nord

10

El cicle “Una altra mirada a...” de la Xarxa de
Centres Cívics i l’Ateneu Cooperatiu del VO
continua el 10 de març amb la xerrada “Economia feminista per bastir vides dignes”, amb la
participació de Nicola Duran, tècnica de l’Ateneu
Cooperatiu, que parlarà de la infravaloració
que pateixen les tasques més essencials per
al manteniment de la vida humana -que sovint
fan les dones- i les seves implicacions socials,
econòmiques, psicològiques i simbòliques.
La darrera xerrada, el 25 de març, organitzada amb el Gra, abordarà les alternatives per
accedir a l’habitatge, quan l’especulació im-

mobiliària i els desnonaments són a l’ordre
del dia. Membres de l’Oficina d’Habitatge de
Granollers, les cooperatives Omplim els Buits
i Argbag, i MULA, Masoveria Urbana per la
Llar Alternativa, donaran a conèixer opcions
per accedir a un habitatge digne que prioritzen el benestar de les persones davant dels
interessos econòmics.
Les xerrades seran al Centre Cívic Nord, de
18.30 a 20.30 h. Són gratuïtes, si bé cal fer
inscripció prèvia a: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions o anar personalment a
qualsevol centre cívic.
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OPINIÓ
Nou espai familiar al
Centre Cívic Jaume Oller
per a petits de 0 a 3 anys

A partir del 18 de març, el Centre Cívic Jaume Oller posa a disposició de les famílies un
nou espai situat a la sala principal equipat
amb material de joc i experimentació per a
nens i nenes de fins a 3 anys. Pares i mares
amb fills i filles d’edats similars podran
trobar-se per compartir experiències sobre
la criança, en aquest servei gratuït obert
cada dilluns i dimecres, de 4 a 6 de la tarda.
Si hi esteu interessats, us podeu inscriure al
mateix centre cívic, personalment o en línia,
a www.granollers.cat/centrescivics.

Adolescències
i vides off-line

L’univers adolescent es viu i es veu. Es viu, a partir d’activitats fora de
l’escola que són experiències interessants. Es veu, a través de la imatge
personal que és de vital interès per a moltes i molts joves. La manera
de vestir, de portar els cabells, els complements, etc. va més enllà de
l’aspecte i té relació amb la identitat. I això ens agrada perquè ens fa ser
diferents, especials, guais... amb l’expressió dels nostres gustos, aficions
o com ens agrada que ens reconeguin.
Des de l’@arrelGRN estem actuant per millorar la vida off-line dels tres
mil adolescents de Granollers. Ens trobem, parlem del que ens agrada
i ens preocupa, ja que hem estat escollits pels companys i companyes a
qui representem de les escoles, entitats de lleure, centres oberts... Parlem de com influir i provocar canvis en la mirada adulta de temes que ens
afecten com els espais de festa, la mobilitat a la ciutat, el medi ambient,
l’educació sexual, les xarxes socials..., en definitiva, a la ciutat.
La nostra experiència amb les activitats proposades comença a arrelar
tímidament (mireu l’insta). Ara mateix tenim més èxit a les xarxes socials
que als espais presencials on els adolescents interactuem. Com que
sempre estem connectats ens han batejat com la generació de l’ara mateix. Joves, els vostres 100 milions de likes ens motiven, però ens agrada
més estar amb vosaltres en persona. Veniu i ho petarem!

Us llencem un repte: ens desvirtualitzem?
Us reptem a fer els vostres Tik Tok o Stories durant les activitats que us
proposem des de l’@arrelGRN:
• Zona Jove Roca Umbert: trobades el dissabte 7 de març, 18 d’abril, 9 de
maig i 6 de juny, de 17 a 21 h
• Ecobicicletada: diumenge 19 d’abril, inscripcions a les 10 h a la plaça
de la Corona, amb Granollers Pedala i el Servei d’Esports
• Cinema Jove: dissabte 25 d’abril, 20.30 h, Cinema Edison (entrada a 1€
fins a 17 anys)
• Festa Gresk@jove: divendres 15 de maig, de 20 a 24 h, Nau B1 de Roca
Umbert (entrada gratuïta fins a 17 anys)
Som la vostra veu, les vostres mans i les vostres orelles.
L’Arrel - Fòrum de les Adolescències
11
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Greta i els Trihumans, l’òpera infantil que
alça la veu contra el canvi climàtic

La jove activista de 16 anys Greta Thunberg
inspira l’òpera infantil Greta i els Trihumans, una
producció pròpia, amb música i lletres firmades per Joan Vives i llibret de Piti Español, que

veurem al Teatre Auditori de Granollers els dies
28 i 29 de març, a les 18 h.
L’òpera infantil és una obra original i de creació
pròpia de gran envergadura que el teatre porta a
terme cada dos anys.
Un projecte per a públic familiar compartit entre
el Teatre Auditori de Granollers, VEUS - Cor
infantil dels Amics de la Unió i l’Orquestra de
Cambra de Granollers, acompanyats de diversos
cors de nens i nenes de les escoles Joan Solans
i Ferrer i Guàrdia.
Aquesta és la vuitena edició de l’òpera infantil i
gira entorn a com la pol·lució, el malbaratament
de recursos, l’excés de població i la inconsciència generalitzada portaran, inevitablement, a un
cataclisme ecològic de proporcions planetàries.
Es tracta d’un espectacle de creació pròpia
que uneix en un mateix escenari alumnes de
primària de la ciutat amb professionals com
el cor Veus i l’Orquestra de Cambra de Granollers. Més d’un centenar de nenes i nens dirigits
escènica i musicalment per reconeguts músics
i directors de la comarca amb l’objectiu de crear
una peça única que farà créixer i emocionar a
petits i grans.
Més informació: teatreauditoridegranollers.cat

Poesia a pes, al mercat del dijous
Trenta-sis alumnes dels instituts Carles
Vallbona, Escola Municipal del Treball i Marta
Estrada celebren el Dia Mundial de la Poesia
amb el projecte “Poesia a pes”. Coincidint
amb el mercat del dijous, el dia 26 de març
els joves instal·len sis parades temàtiques
de poesia al mercat. És una forma d’acostar
aquest gènere literari a la ciutadania i als
alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Entre les 10 i les 12 h qui vulgui trobarà poemes que han escollit els alumnes en diverses sessions de recerca a la Biblioteca Can
Pedrals. L’activitat finalitzarà amb un recital
poètic. Aquesta és la segona edició de “Poesia
a pes”, un projecte que promou descobrir i
prendre contacte amb la poesia, d’una manera vivencial, practicar la lectura en veu alta
i reunir alumnes de diversos centres perquè
treballin en grup.
12

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2020

Primera edició d’Opera aperta,
festival d’art i paraula de Granollers
Del dijous 26 al diumenge 29 de març se celebrarà la primera edició
d’Opera aperta, el festival d’art i paraula de Granollers que neix amb
amb la intenció de generar espais de reflexió en un món hipersaturat de
missatges. Una obra de la col·lecció d’art del Museu de Granollers serà la
inspiració per abordar i dialogar sobre un dels interrogants de la condició
humana.
Opera aperta proposa quatre dies d’accions artístiques i diàleg amb especialistes del pensament contemporani i artistes que ens interpel·len amb
les seves propostes. Quatre dies d’art i paraula oberts, participatius, amb
ganes d’arribar a tothom i convertir Granollers en una àgora de debat.

Bacus, els sentits, la vida

Més informació:
www.granollers.cat/operaaperta

En aquesta primera edició, Opera aperta pren el cap de Bacus, una peça
romana del segle II trobada en unes excavacions a la ciutat, per convidarnos a parlar i reflexionar sobre la vida.
A l’antiga Roma, Bacus va ser el déu de la vinya i l’èxtasi, de la tragèdia i
la dansa, de la creativitat i de tot allò que escapa a la raó i que constitueix
l’impuls vital o la passió per la vida. És així com el Bacus de Granollers,
amb la seva corona d’heura i de fulles de parra, ens convida a pensar en
la vida i en la mateixa experiència humana.
Amb aquest punt de partida s’han programat deu activitats que inclouen
diàlegs, lliçons magistrals, tertúlies, intervencions artístiques i accions
poètiques. S’ha convidat a intel·lectuals i comunicadors de diferents àmbits teòrics a reflexionar a l’entorn d’un tema que ens implica a tots com
és el possible sentit de la vida.
Així, hi participaran noms destacats com l’escriptor Bernardo Atxaga; les artistes Luz Broto o Lurdes R. Basolí, el poeta Josep Pedrals i
intel·lectuals i comunicadores com Isabel Rodà, Joan-Carles Mèlich,
Antoni Bassas, Jaume Bertranpetit, Milagros Pérez Oliva, Victòria Cirlot,
Víctor Amela, Ingrid Guardiola i Vicenç Altaió.
També hi participaran Àrsenic, l’Institut Celestí Bellera i Off Bellera, la
Universitat Popular de Granollers, la Polifònica de Granollers i persones
vinculades al territori com Mariano Fernández, Josep Rey i Montserrat
Trias.
Totes les activitats són gratuïtes i es faran al Museu de Granollers, a la
Porxada i al Parc de Ponent.

Lurdes Basolí exposa “Blank”
a l’Espai d’Arts
El 27 de març a les 19 h s’inaugura a l’Espai
d’Arts de Roca Umbert «Blank», una exposició de Lurdes Basolí. Partint de l’àlbum familiar autobiogràfic, l’artista desenvolupa una
(auto)crítica al voltant de la representació
occidental de l’Àfrica subsahariana. Basolí
assenyala estereotips que han sobreviscut
des de l’època colonial en el llenguatge fotogràfic dels turistes occidentals.
La mostra es podrà visitar fins al 19 d’abril.
13
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9 a 14 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Com negociar en contextos difícils
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Introducció a WordPress.com
Granollers Mercat

3

19

9 a 14 h. Formació bonificable de
10 hores
Office 365 - Sharepoint - Teams
Aprendre a crear llocs col·laboratius
empresarials per compartir documentació i coneixement
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 12 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

4
9.30 a 12 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Planifica la teva web
Granollers Mercat

10

Programa d’activitats
per a l’empresa i
l’emprenedoria
Març 2020

15.30 a 19.30 h. Workshop.
Empresa i emprenedoria
Crea la teva identitat corporativa
Granollers Mercat
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Organitza’t amb eficàcia. Tècniques
de gestió i planificació del temps
Granollers Mercat

www.canmuntanyola.cat
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9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Vull ser autònom/a: què puc fer amb
el certificat digital?
Granollers Mercat

23
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Emprendre en femení
Granollers Mercat

25
14.30 a 16.30 h. Formació. Comerç
Com dissenyar campanyes comercials atractives amb Canva
Granollers Mercat

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

9 a 14 a 15 a 18 h. Formació
bonificable de 16 hores
Planifica la producció i compleix
amb els terminis de lliurament
Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per establir terminis d’entrega
exactes als clients
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9 a 14 h. Formació de 10 hores.
Empresa i emprenedoria
Condueix amb èxit equips de
magatzem, producció i manteniment
Proporcionar eines i coneixements per tal
de millorar les destreses de les persones
encarregades d’equips de producció,
manteniment i magatzem
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9 a 14 h. Formació bonificable
de 5 hores
Taller de perfeccionament dels
Incoterms 2020. Casos pràctics
Conèixer amb profunditat els nous
Incoterms 2020 i la seva aplicació a
la realitat. Relacionar els Incoterms de
forma transversal
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

17

26

10 a 12 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Nous models per emprendre:
L’economia col·laborativa i digital
Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Formació
Sessió informativa per muntar una
empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 10 hores.
Empresa i emprenedoria
Iniciació a l‘Excel
Iniciar-se en el programa informàtic
Excel amb la finalitat d’aplicar els nous
coneixements de forma immediata al lloc
de treball
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Presenta els teus impostos per
internet i estalvia temps i diners
Granollers Mercat

12

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
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
DIUMENGE 1
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició “Tu investigues!”
Es repeteix a les 12.30 h i diumenge 8, en
el mateix horari. Cal inscripció prèvia
11.30 h Plaça de la Porxada
Dansa. 41a Roda d'Esbarts Infantils i
Juvenils Catalònia. Amb els grups Esbart del Pla del Penedès, Bitrac Dansa
d'Igualada i Esbart Arrels de Lleida. I
l’actuació dels grups infantils de l'Esbart
Dansaire de Granollers
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. “Cocoué”, de la Cia. Petit Bonhom
18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Hector i Esmeralda
19 h Teatre Auditori de Granollers
Quin Festival! 30 anys del Festival de Jazz
de Granollers

DIMARTS 3

La Casa de la Festa Major torna a Roca
Umbert
Del 14 al 21 de març se celebrarà a Roca Umbert la quarta edició de
La Casa de la Festa Major. Es tracta d’un projecte cultural en forma
d’exposició que s’ubicarà a la nau de Dents de Serra i que permet conèixer tots els aspectes de la Festa Major de Blancs i Blaus, el seu origen,
la competició i els diferents rituals i cerimònies que amb el pas dels anys
s’han convertit en actes tradicionals de la Festa.
En el recorregut es combinen cartells, audiovisuals, música i elements
antics que anys enrere formaven part activa de les festa, mostrant el
present i el passat d’una de les festa majors més singulars del país.
Com a novetat d’enguany el dissabte 21 de març, a les 18 h, davant dels
locals de Blancs i Blaus tindrà lloc l’acte de cloenda de l’exposició «La
tarda del festiari», una mostra de balls i lluïments amb les figures,
entremesos i grups festius més emblemàtics de la imatgeria festiva de
la ciutat. L’exposició obrirà les seves portes el dissabte 14 de març, a les
17.30 h i estarà oberta diumenge 15, d’11 a 14 h i de 17 h a 20 h. L’horari
de dilluns a divendres serà de 17 a 20 h; i el dissabte 21, d’11 a 14 h.
La Casa de la Festa Major va néixer l’any 2016 per celebrar el 10è aniversari de la Troca. Centre de Cultura Popular i Tradicional. A la mostra
hi participen les entitats granollerines: Blancs i Blaus, Esbart Dansaire,
Gegants, Drac, Diables, Passaltpas i Xics.

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada “Una aproximació sociologicahistòrica del judaisme Català”, amb Marta
Simó Org.: AGEVO

DIMECRES 4
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
històrica. Més info i inscripcions al
93 842 67 37, arxiu@granollers.cat
18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència. El fil de la Història... “Història
contemporània de Catalunya. Crisi militar,
política i social. Dictadura de Primo de
Rivera (1918-1930)” amb Diego Valverde
Cal inscripció prèvia. Col·l.: UPG
19 h Museu de Granollers
Presentació de la peça de pintura “Magda
Bolumar Chertó” a càrrec de José Corredor-Matheos i Vanesa Jiménez
19.30 h EMM Josep Maria Ruera
Concert “Fem sonar la Biblioteca d’en
Carles”

15

NÚM. 182

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2020

PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 5
19 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Xerrada "Dones i envelliment: reptes i
oportunitats" a càrrec de Laura Coll
19 h Cinema Edison
Club de lectura de cinema, dinamitzat per
Esteve Plantada. Cal inscripció prèvia

DIVENDRES 6
17 h EMM Josep Maria Ruera
Concert d’Adrián Ferrer
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres
mans!” Cal inscripció prèvia
Es repeteix a les 18.30 h i el 6, 13, 20 i 27/3,
en el mateix horari

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Conferència “Esport femení i professionalització, una qüestió de dignitat” a càrrec
de Jessica Rodríquez. Org.: Sorotopia
12 h Llibreria la Gralla
Presentació del llibre Avis, piranyes i altres
històries, de Rocío Bonilla
12 h Plaça de la Corona- Porxada
Avui Cantem pels carrers!

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català
Mascotes 2. Org.: Ocine i CNL

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada “El retaule de sant Esteve”
Org.: AGEVO

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (8-9 anys)
L’illa de Mai Més, amb Glòria Gorchs
Cal inscripció prèvia

19 h Casa de Cultura Sant Francesc
Taller de pràctica filosòfica feminista “Les
dones parlen, puntades de doble tall”
Org.: Sorotopia

18 h Plaça de la Porxada
Dia Internacional de les Dones
Lectura del manifest i teatre de carrer
“Tres bodes i un príncep blau”

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

20 h Sala Francesc Tarafa
Divendres Musicals
21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. CALMA! amb Guillem Albà
22 h Nau B1
Festival FemPop, amb les actuacions
d'Ana Tivel, Julie Arsenault i Raquel Lúa
22 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival.
Concert amb Marco Mezquida & JazzGranollers Ensemble

DISSABTE 7
10 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Workshop de fotonovel·la, fotografia com a
eina crítica des d’una metodologia cutrepop. Cal inscripció prèvia
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17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) Nans i gegants
monstruosos, amb Rosa Pinyol
18.30 h Centre Cívic Nord
Cicle de xerrades Una altre mirada a...
“Economia feminista per bastir vides dignes”, a càrrec de Nicola Duran
Org.: Ateneu Cooperatiu del V.O i XCC

16.30 h Nau B1
Concert. Escola de Rock + Divas. Tallers,
concerts, música en directe... una tarda de
rock en família!

19 h GRA. Equipament juvenil
Mostra el teu talent!

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues
de Granollers

12 h Biblioteca Can Pedrals
Taller d’educació ambiental “De l’hort
a la biblioteca” Construcció d’un Hotel
d’Insectes (+8 anys) Cal inscripció prèvia

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time (1-4 anys) Primeres paraules
en anglès. Welcome to the Jungle, amb
Kids&Us. Cal inscripció prèvia

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

DIMARTS 10

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

DIUMENGE 8
18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Juan Siques
18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. La Traviata

DIMECRES 11
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
històrica. Més info i inscripcions al
93 842 67 37, arxiu@granollers.cat
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia, L’agulla
daurada, de Montserrat Roig, amb Ruth
Vilar. Cal inscripció prèvia

DIJOUS 12
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès, Madonna & being a media sensation, amb Cambridge School. Cal inscripció prèvia
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Granollers, setze històries d’una ciutat, d’Alpina

DILLUNS 9

19.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Projecció de Deltas de Florence Girardeau

18 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Les Tertúlies de l’Arxiu “L’antifranquisme
amb ulls de dona”

DIVENDRES 13

19 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Taller. Sessió participativa sobre dispositius sonors Batibull De Sons I Altres
Coses, a càrrec de Llapispanc
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions, Barcelona gastronòmica: El camí de les aigües,
de Carme Martí, amb Josep Sucarrats

10 h Plaça de la Porxada
Concert didàctic amb la Cobla Ciutat de
Granollers, dins el projecte “La sardana a
les escoles”
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (6-7 anys)
La vall dels Mumin, amb Glòria Gorchs
18 h Centre Cívic Nord
Inauguració de l'exposició "La vostra mirada" de Cristina Bernal
18 h GRA. Equipament juvenil
Concurs audiovisual. El Gra d’Or
Més info i bases a www.grajove.cat

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

DIUMENGE 15

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. El Kanka

10.30 h Plaça de la Porxada
Trobada de dibuixants urbans a les places
de Granollers “Granollers dibuixa les
places”
I a les 12.30 h a la Pl. de l’Església

22 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival. Joan Vinyals
Quartet

11 h Museu de Granollers
Itineraris de ciutat “Granollers, modernista i noucentista”

DISSABTE 14
10 h Roca Umbert. CAM
Laboratori de moviment i gènere amb
Antonella d’Ascenzi. Dones que habiten
cossos. Cal inscripció prèvia
10 h Roca Umbert. Nau Dents de Serra
Inauguració de La Casa de la Festa Major
10 h Sala Francesc Tarafa
Premi Sambori Omnium Cultural. Festa
de lliurament de premis literaris de 6 a 8
anys. Org.: Òmnium Cultural
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 0-15 mesos. Minimúsics,
amb Albada Blay. Cal inscripció prèvia
12 h Teatre Auditori de Granollers
Visita guiada teatralitzada pel Teatre Auditori. "Més enllà dels miralls"
16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català
Playmobil: La pel·lícua. Org.: OCINE i CNL
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar: Històries d’Ósses
Es repeteix a les 17.30 i a les 18.15 h i el
21/03 a les 16.45 i a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia
17 h Teatre Auditori de Granollers
Visita guiada teatralitzada pel Teatre Auditori. "Més enllà dels miralls"
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: La primavera i el zodíac
Es repeteix el 21/03 a les 18.15 h
Cal inscripció prèvia
22.30 h Casino de Granollers
Festa Country
23 h Nau B1
Concert de Toundra + Yahi

12 h La Troca. Roca Umbert
Presentació dels actes de celebració del
25è aniversari de l'entitat Drac de
Granollers
17 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils (0-3 anys)
Espectacle per a nadons: Sons de colors,
amb Cia. La Botzina. Es repeteix a les 18 h
18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Duo Tucan
19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La Rambla de les floristes

DILLUNS 16
19.30 h Casino de Granollers
Debats del Casino “De la cuina de les àvies
a la cuina del futur” amb Fermí Puig

DIMARTS 17
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (10-11 anys)
Asteroide B612 amb Íngrid Blanch
Cal inscripció prèvia
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove (12-16 anys)
Errata, amb Íngrid Blanch
Cal inscripció prèvia
18.30 h Museu de Granollers
Xerrada “Dominaran el cel els dirigibles?”
amb Miquel Sureda Org.: AGEVO
19.30 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Presentació del llibre d’artista El mapa de
l’imperi, a càrrec de Marta Bisbal i Frederic
Montornés
20 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula La Innocència, de
Lucia Alemany

DIMECRES 18
16 h Centre Cívic Jaume Oller
Obertura del nou servei Espai Familiar
Jaume Oller, per famílies amb infants de
0 a 3 anys

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
històrica. Més info i inscripcions al
93 842 67 37, arxiu@granollers.cat
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) Nans i gegants
monstruosos, amb Rosa Pinyol
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 0-15 mesos. Sons per a
nadons, amb Alquímia Musical
Cal inscripció prèvia
19 h Biblioteca Can Pedrals
Xerrada i tast de vins d’Alella, amb Xavier
Bassa i Valls. Cal inscripció prèvia
21 h El Mirallet
30è Jazz Granollers Festival. Magalí Saré
& Manel Fortià

DIJOUS 19
10 h La Troca. Roca Umbert
Jornada “Gegants i diablesses: trencant
estereotips sexistes en la cultura popular”
Cal inscripció prèvia
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (6-7 anys)
La família Melops, amb Pilar Llorens
Cal inscripció prèvia
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (8-9 anys)
Els Umpa Lumpes, amb Pilar Llorens
Cal inscripció prèvia
19 h Museu de Ciències Naturals
Xerrada “L’escalfament del planeta i el
seu impacte en els recursos hídrics” amb
Alfred Rodríguez Picó
19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Novel·la, Allò que vaig estimar, de Siri Hustvedt. Amb Albert Rubio

DIVENDRES 20
17 h EMM Josep Maria Ruera
Concert. Obrim les orelles. Johannes
Brahms: Peces op. 119 amb Jordi Masó
17.30 Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta. “Tapes d’hivern/
primavera” Cal inscripció prèvia
17.30 h Centre Cívic Can Gili
DiverDivendres: DiverCuina. Taller de sushi. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
19 h GRA Equipament Juvenil
Activitat juvenil. Show Free Style. A continuació batalla de galls
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21 h Llevant Teatre
Teatre. Elles de la Cia. La Melancòmica
22 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival. Andrew
d’Angelo & Bill McHenry Quartet

DISSABTE 21
16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català
Frozen II. Org.: OCINE i CNL
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Juga en català. Jocs de taula per adults i
famílies. Col·l.: Associació Jocs de Taula
del Vallès Oriental i Homoludicus
17 h Museu de Ciències Naturals
Tallers per adults i infants, i tasts d’aigües
19 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival. Emsembla
Jazz Orquestra + Combos del Conservatori
JM Ruera + Combo de Percussionistes de
la Vall del Tenes
21.30 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
Org.: Tot Country Granollers
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing Org.: Lindy Frogs
22.30 h Casino de Granollers
Festa Sevillanes. Actuació i Ball

DIUMENGE 22
10 h Roca Umbert. CAM
Espectacle familiar de moviment, Blink
Flash .Lab (0 i 3 anys) Cal inscripció prèvia
11.30 h Plaça de la Porxada
72è Concurs de Colles Sardanistes, amb
la Cobla Sant Jordi
Org.: Agrupació Sardanista
12 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula
Les vides de Marona
18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Charli Music
19 h Llevant Teatre
Teatre. Elles de la Cia. La Melancòmica

DILLUNS 23
19 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre. L’huracà,
de Carme Montoriol amb Francesc Viñas
Cal inscripció prèvia
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DIMARTS 24
10 h CNL del Vallès Oriental
Inici inscripcions Cursos de Català per a
Adults. Del 24 al 27 de març
11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal.
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues
de Granollers. Més info i inscripcions al
93 842 67 37, arxiu@granollers.cat
18.30 h Museu de Granollers
Xerrada “Paisatge, romànic i Montseny”,
amb Oscar Farrerons. Org.: AGEVO
19 h Llibreria la Gralla
Presentació del llibre La nació en portada, d’Antoni Bassas. Amb la presència de
l’autor

DIMECRES 25
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
històrica. Més info i inscripcions al
93 842 67 37, arxiu@granollers.cat
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys) Story Time,
Rabbit’s Nap. Cal inscripció prèvia
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 16-36 mesos. La gallineta,
amb Mariona Furriols. Cal inscripció prèvia
18.30 h Centre Cívic Nord
Cicle de xerrades, Una altre mirada a...
“Alternatives a l’accés a l’habitatge”
Org.: Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, Xarxa de Centres Cívics i GRA
18.45 h Centre Cívic Palou
Sessió oberta d’autodefensa personal per
a dones. Cal inscripció prèvia
19 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Objectes personals” d’Efraïm Rodríguez

DIJOUS 26
10 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Dia Internacional de la Poesia. Poesia a
pes. A càrrec dels alumnes dels instituts
Carles Vallbona, Escola Municipal del Treball i Marta Estrada
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys) Crazy Quiz!
amb Cambridge School
Cal inscripció prèvia
19 h Museu de Ciències Naturals
Club de lectura de ciències naturals
Taxonomia, Encara no és tard, d’Andreu
Escrivà. Amb Èlia Montagud Blas
Cal inscripció prèvia
19 h Museu de Granollers
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Xerrada d’obertura “Bacus i
les bacants, llegenda i misteri” A càrrec
d’Isabel Rodà
19.30 h Casino de Granollers
Debats del Casino. “L'energia i el canvi
climàtic” amb Antonio Turiel
20.30 h Museu de Granollers
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Intervenció artística: Lurdes R.
Basolí reinterpreta el Bacus de Granollers.
A continuació “In vino veritas”, tast comentat del vi del celler Can Roda i després
intervenció musical: Polifònica de Granollers amb la direcció d’Agustí Vidal.
Tourdion de Pierre d’Attaingnant (1530)
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència "El repte de ser persona - La
nostra salut i la de la natura: Independència i reciprocitat" amb Josep Mallarach
Org.: Gran Centre

DIVENDRES 27

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès. Literature and Art
Cal inscripció prèvia

11.30 h Museu de Granollers
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Acció artística: Un viatge a la
vida de l’altre, amb Luz Broto i alumnes de
l’INS Celestí Bellera

20 h EMM Josep Maria Ruera
Concert. Els professors toquen. La música
de cambra de Johannes Brahms. Amb Chus
Castro, Eduard Herrero, Montse Vallvé i
Mireia Quintana

19 h Museu de Granollers
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Lliçó magistral: La vida com a
món comú Bernardo Atxaga presentat per
Antoni Bassas

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Objectes personals. Efraïm Rodríguez“

19 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Inauguració de l’exposició “Blank”de Lourdes Basolí

EXPOSICIONS
22 h Museu de Granollers
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Tertúlia filosòfica nocturna:
Seny i rauxa, ordre i desmesura. amb Mariano Fernández, Josep Rey i Montserrat
Trias. Col·l.: UPG
22 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival. Flamenco
Standards

DISSABTE 28
10.30 h Museu de Granollers
Opera aperta. Festival d’art i paraula
de Granollers. Diàleg 1: Saber viure. La
lectura com un forma de vida. Joan CarlesMèlich en diàleg amb Elisabet Riera
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 16-36 mesos. La gallineta,
amb Mariona Furriols. Cal inscripció prèvia
12.15 h Plaça de la Porxada
Opera aperta. Festival d’art i paraula
de Granollers. Diàleg 2: La vida química:
instruccions d’ús. Jaume Bertranpetit en
diàleg amb Milagros Pérez Oliva
16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català
Espies disfressats Org.: OCINE i CNL
17 h Museu de Granollers
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Diàleg 3: Mirar endins. La vida
interior. Victòria Cirlot en diàleg amb Víctor
M. Amela
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges (+ 5 anys)
Entreson, amb Glòria Gorchs
Cal inscripció prèvia
17.30 h Plaça de la Porxada
Esbartiada. Diada de l’Esbart Dansaire de
Granollers
18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera infantil. Greta i els Trihumans
19 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de Salsa i Bachata
21 h Centre Cívic Nord
Sopar-Espectacle amb grup Gregori 4
estacions. Tiquets del sopar al 93 840 17 38
Org.: AV Hostal
21.30 h Museu de Granollers
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Acció poètica “i si la vida fos
rauxa, com proclamava Bacus? Josep
Pedrals diu Josep Pedrals”

23 h Nau B1
Concert de Itaca Band + grup teloner

DIUMENGE 29
11 h Parc de Ponent
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Diàleg 4: Segur que hi ha vida,
a les xarxes? Ingrid Guardiola en diàleg
amb Vicenç Altaió
11 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Taller familiar d’àlbums fotogràfics
(6 -10 anys) Cal inscripció prèvia
13 h Parc de Ponent
Opera aperta. Festival d’art i paraula de
Granollers. Arsènic diu textos de filosofia
sobre la vida Col·l.: Arsènic
17.45 h Parròquia de Sant Esteve
Concert de Música Sacra: Les Sept Paroules Du Chris
18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Pere Rico
18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera infantil. Greta i els Trihumans"

DILLUNS 30
10 h Hospital General de Granollers
Campanya. Dona el millor de tu, dona sang
18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Literatura i arts. De la
literatura al cinema: La Bella i la Bèstia de
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, amb
Francesc Viñas. Cal inscripció prèvia

DIMARTS 31
9 h Roca Umbert. Nau Dents de Serra
Fira Guia’t. Fira d’orientació acadèmica
fins al 2 d’abril
18.30 h Museu de Granollers
Xerrada “Émile du Châtelet, l’univers de
Newton als salons de la il·lustració” amb
Xavier Roqué. Org.: AGEVO

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“El paper relegat de la dona sota el
franquisme” Fins al 15/05
MUSEU DE GRANOLLERS
“Afinitats. Sobre les col·leccions del
Museu de Granollers” Exposició permanent
”Retorn a Granollers del retaule gòtic
de sant Esteve” Fins l’abril del 2021
“Objectes personals. Efraïm Rodríguez” Del 25/03 al 20/09
“De París a Nova York. Gravats de la
Col·lecció Gelonch Viladegut” Fins al
8/03
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ Exposició permanent
“Sala d’invertebrats“ Exposició permanent
“Operació aigua“ Del 19/3 al 17/04
BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Súper woman, súper inventors“ Del 2
al 15/03
“Música i dansa“ aquarel·les de Joan
Aiza Del 16 al 28/03
BIBLIOTECA ROCA UMBERT
“Dones visibles“ Del 2 al 15/03
CENTRE CÍVIC NORD
“La vostra mirada“ de Cristina Bernal
Del 13/03 al 02/04
ESPAI D’ART DE ROCA UMBERT
“El mapa de l’imperi“ de Marta Bisbal
Fins al 08/03
“Blank“ de Lourdes Basolí Del 27/03 al
19/04
NAU DENTS DE SERRA
La Casa de la Festa Major Del 14 al 21/3
Horaris: 15/03 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
dissabte 21/3 d’11 a 14 h

19 h Llibreria la Gralla
Innauguració de l’exposició de pintures de
Josep Maria Luján

EL MIRALLET
“Color i sensacions” de Cristina Serrano Fins al 31/03

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat: Les revolucions liberals, amb Mariano Fernández
i Fèlix Rabal. Cal inscripció prèvia
Col·l.: UPG

LLIBRERIA LA GRALLA
Exposició de pintures de Valeria Luccioni Fins al 28/03
ALIANÇA FRANCESA
“La mode et les codes vestimentaires”
Fins al 28/3
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ENTREVISTA A

Najat El Hachmi
escriptora

Najat El Hachmi (Beni Sidel, Marroc,
1979) és escriptora, autora de
cinc novel·les, entre les quals les
guardonades L’últim patriarca (Planeta,
2008, Premi Ramon Llull) i La filla
estrangera (Ed. 62, 2015, Premi Sant
Joan de novel·la). El seu darrer
llibre, Sempre han parlat per nosaltres
(Ed. 62, 2019) és un assaig sobre
feminisme i identitat. El Hachmi va
arribar a Catalunya a finals dels anys
80 i de ben jove es va posar a escriure,
com una manera d’entendre la seva
condició de persona migrant a cavall
de dues cultures. Actualment prepara
una nova novel·la, el gènere que li
permet abordar millor els matisos i
les contradiccions humanes, i explicar
històries interessants que li arriben i
que sovint queden fora del focus.
Vas treballar dos anys a Granollers com a tècnica
d’acollida de l’Ajuntament, entre 2006 i 2008.

Sí, i vaig viure a la ciutat fins a l’any 2010. A l’Oficina
d’Acollida feia dues tasques principals, els informes d’arrelament pels permisos de residència i
els d’habitatge pel reagrupament familiar, a més
d’atendre persones amb dubtes sobre papers, escola...
En tinc molt bon record perquè venia de treballar a
Vic com a mediadora de manera molt precària i aquí
en canvi tenia una feina amb cara i ulls. Ho vaig viure
com un procés d’emancipació i d’alliberament: a
Vic hi havia moltes persones del meu mateix poble,
Beni Sidel, al Marroc, i sentia un control i una pressió
social que a Granollers no vaig tenir per enlloc. Com
a escriptora, aquestes experiències laborals m’han
permès tenir un altre punt de vista.
Vas arribar a Vic a finals dels 80 amb només 8 anys,
procedent del Marroc. Quins records en tens?

Va ser curiós, vam arribar que eren les festes del barri
de gent treballadora on vam anar a parar. Vam tenir
una bona rebuda, amb les banderoles... El recordo
com un aterratge suau, el meu pare era molt sociable,
i ja havia fet els tràmits perquè comencéssim l’escola
i a aprendre la llengua... Això ens va facilitar molt
incorporar-nos amb normalitat a la nova societat.
Vas estudiar filologia àrab a la Universitat de Barcelona per saber més de les teves arrels?
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Em va costar decidir-me, a COU dubtava entre filologia catalana o àrab. Vaig triar la darrera perquè fins
llavors ningú m’havia parlat dels meus orígens, només
els meus pares. Sentia que tenia carències de coneixement de la religió, la història, la política, la literatura, el pensament... També hi vaig aprendre nocions
d’àrab, ja que la meva llengua materna és l’amazic.
Quan i com sorgeixen les ganes -o necessitatd’escriure?

“Com a
escriptora,
experiències
laborals com la
de Granollers
m’han permès
tenir un altre
punt de vista [de
la immigració]”

Començo cap als 12 anys com una manera d’entendre
la complexitat del que m’havia tocat viure. A mitja
carrera publico el meu primer llibre Jo també soc
catalana: quan va néixer el meu primer fill vaig haver
de decidir què era jo, què volia ser. I articulo aquesta
reflexió sobre la identitat, la llengua, el paper de la religió, la situació de les dones i també sobre el procés
migratori i les pèrdues que comporta.
Expliques que quan has de parlar de les teves
novel·les et veus obligada a fer molta pedagogia
davant la mirada estereotipada que la societat té de
la persona migrant.

A vegades tens la sensació d’estar tornant enrere cada
cop. Fa uns dies amb la polèmica de l’alcaldessa de
Vic, per exemple, potser ella no es va explicar prou
bé, però és una realitat que vivim moltes persones,
que se’ns adrecen en castellà pel simple fet de semblar
de fora. Jo això ho he explicat trenta mil vegades i
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“Estem en una onada feminista,
però no parlem de la discriminació
que pateixen moltes noies d’origen musulmà”
ningú m’ha dit supremacista... M’he trobat en situacions surrealistes, d’estar jo signant llibres escrits en
català, que han guanyat premis de literatura catalana...
i que em parlin no només en castellà, sinó molt a poc
a poc. El problema no són les llengües, crec. Em sap
greu quan es confon la defensa de la llengua catalana
i la seva protecció com a llengua petita que necessita
uns mecanismes per fomentar-ne l’ús, amb un atac al
castellà. La majoria de persones que ens definim com
a catalanistes no ho fem en contra del castellà, sinó a
favor del català.
Dius que les dones que procediu de famílies musulmanes heu de triar entre presentar-vos com a
víctimes del masclisme o víctimes del racisme.

Des d’alguns sectors sembla que se’ns demani que,
com que patim racisme, renunciem a les reivindicacions feministes. Les que no portem mocador i ens
declarem feministes laiques venint de l’islam estem
sent expulsades de la lluita antiracista, ens estan dient
que el nostre testimoni i les nostres proclames són
secundàries perquè el principal és lluitar contra el
racisme. Jo no estic disposada a renunciar a cap lluita.
Crec que s’està començant a fer un ús polític del mocador: des de la classe política s’hauria d’anar molt
amb compte de no fomentar els estereotips i anar
a buscar una dona musulmana amb mocador per a
les seves llistes. Em sembla insultant i racista. Moltes
vegades ens col·loquen als llocs per donar la nota de
color, per representar la diversitat, això ho hem viscut
tota la vida amb mocador o sense, però si ara a sobre
es fa fomentant una norma que obliga les dones a
tapar-se pel fet de ser dones, em sembla que entra en
conflicte l’eix de la igualtat amb el de la diversitat.

Fas xerrades als centres educatius. Què t’emportes,
d’aquesta activitat?

”Els mestres
són molt més
que educadors,
són pilars
fonamentals
d’una
societat més
cohesionada”

L’escola i l’institut són una porta d’entrada a la
cultura d’acollida.

És una qüestió que té molt a veure amb l’actitud
individual. Els mestres són més que educadors, són el
referent principal del país per a les famílies arribades
de fora. Són molt importants i haurien de tenir molt
suport perquè són pilars fonamentals d’una societat
més cohesionada.
En el teu darrer llibre, Sempre han parlat per nosaltres, denuncies un retrocés en igualtat i que moltes
noies joves musulmanes amb accés a l’educació i
al treball defensen el mocador com un tret religiós
identitari, des de l’anomenat feminisme islàmic.

Els darrers anys aquest discurs no ha estat confrontat,
ningú no l’ha posat en dubte; si no ets musulmana i
el poses en dubte, et titllen de racista. En molts debats
només hi ha les dones que defensen una opció, la de
posar-se el mocador com a senyal identitari, i ningú
els fa aquesta pregunta bàsica: per què tu com a dona
has de representar aquesta identitat i els homes musulmans no han de fer res?

Et declares atea, però en alguns moments has rebut
pressions per portar mocador.

De petita a Vic, quan tenia 11 o 12 anys, va arribar un
expert en religió, un imam que després he identificat
com a fonamentalista, que em va convèncer que per
ser una bona musulmana m’havia de tapar. Em vaig
presentar un dia a classe amb el mocador i la directora em va dir que no podia portar-ne, a l’escola.
Aquest imam va començar a transmetre unes normes
molt més estrictes, com ara prohibir la música perquè
incitava el dimoni i missatges en relació amb el cos de
la dona. Jo estava en aquell moment de la vida que et
preguntes per la identitat, i aquella era una proposta
de pertinença molt clara, fàcil de seguir. Però em va
durar poc, vaig començar a escriure... La directora em
va fer un favor enorme, no sabia on m’estava ficant.

Veus l’estat dels debats entre els nois i noies. S’ha de
fer molta feina per qüestionar idees que ens construïm sobre la identitat; em sap greu trobar-me nens
nascuts a Catalunya que diuen que no se senten per
res d’aquí. També és interessant veure el debat del
feminisme entre els joves. Els espais de trobada són
importants per abordar aquests temes de manera
col·lectiva. S’ha d’acabar amb la idea que l’islam és un
i explicar que l’islam és molt divers, que hi ha moltes
branques, moltes maneres d’entendre’l i practicar-lo.
I també val la pena reflexionar sobre la separació entre religió i política, i sobre la igualtat: estem en una
onada feminista, però no parlem de la discriminació
que pateixen moltes noies d’origen musulmà.

A les trobades amb estudiants se t’acosten noies i et
diuen que les obliguen a tapar-se amb el mocador...

Portada de l'últim llibre de
Najat El Hachmi, Sempre han
parlat per nosaltres, un assaig
sobre feminisme i identitat
que denuncia les formes de
discriminació que pateixen
les dones.

Sí, i moltes et diuen que el porten voluntàriament
després de patir una pressió tremenda. L’escola,
sobretot la primària, hauria de preservar un espai
d’igualtat entre nens i nenes. No té cap sentit que una
nena de P3, 1r o 2n porti mocador i a alguns llocs
està passant. Això no se sosté des de cap punt de vista,
ni religiós, ni cultural. A mi l’escola em va educar en
la igualtat i em va donar les eines per entendre aquesta estructura heretada del patriarcat, que forma part
de totes les cultures.
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Recuperar la normalitat

No es más limpio el que…

És curiós amb quina facilitat ens anem adaptant a les situacions, fins i tot quan són tan
greus com el deteriorament democràtic que
hem viscut en els últims anys. La presó dels
líders independentistes que el sistema judicial espanyol va escollir com a caps de turc ja
està assumida, normalitzada. Tot i els esforços
de molts per mantenir la consciència d’una
situació injusta i indigna, el temps i la pressió mediàtica empenyen cap a relativitzar-ho
tot, i no podem evitar sentir alleujament, o
fins i tot una alegria continguda, quan van
arribant amb comptagotes les notícies sobre
permisos.
En el moment en què escric aquestes línies,
acabem de saber que Dolors Bassa i Quim
Forn podran sortir unes hores al dia. Amb
ells i Sànchez, Cuixart i Forcadell, ja són cinc
els condemnats per la sentència del procés
que poden sortir de la presó unes hores i
reprendre, com a mínim en part, les seves
vides tal com eren abans d’aquest càstig
immerescut. Si hi ha sort, quan es publiqui
aquest text potser seran més, i una bona part
dels catalans i catalanes sentirem, en certa
mesura, que tot va tornant a la normalitat.
Però no: res d’això és normal i, en cert sentit,
és terrorífic que pugui arribar a semblar-nosho. Cada cop que em sento momentàniament
alleujada per aquestes notícies em trobo,
al cap d’una estona, pensant en la Carme,
amb qui vam estar engegant l’ANC fa uns
anys, la que es jugava baralles a casa perquè,
a mesura que tot s’anava fent gran, gairebé
no li veien el pèl; en la persona treballadora
i implicada, però també totalment normal,
amb qui compartíem cada dimecres consell
executiu, i encara sovint ens trobàvem a les
reunions de les comissions i de les sectorials
o als esdeveniments que es muntaven arreu
del territori, junt amb tantes d’altres persones cadascuna diferent, però completament
normals… Quan penso en aquesta Carme,
no m’ho puc creure. No entenc què hi fa allà
tancada; i sóc conscient que això tampoc és
especial, que no és una cosa entre la Carme
i jo, sinó que ha de passar també a les persones que s’han creuat de maneres absolutament normals amb en Jordi, amb la Dolors
o amb en Quim. I m’adono que recuperar la
normalitat és tot el contrari d’anar acceptant
el que els ha passat.

“No es más limpio el que más limpia, sino
el que menos ensucia” ¡Cuánta razón tiene
la cultura popular!
El pasado mes de febrero se presentó una
campaña de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Granollers contra el incivismo y por la convivencia. Iniciativa que
desde Ciudadanos Granollers apoyamos y
aplaudimos. Los actos vandálicos son una
de las peores lacras que puede sufrir toda
ciudad. Cada año el vandalismo se cobra
un gasto que pagamos todos. Una cuantía
de dinero público nada despreciable que
bien podría destinarse a otras cuestiones
o necesidades sociales más acuciantes. Por
ello, esta iniciativa de los vecinos, hartos de
padecer esta injusticia y de pagar los platos
rotos, se han decidido a coger la sartén
por el mango. Lo que es digno de elogio y
admiración.
De esta iniciativa nos gusta especialmente
cómo trata de involucrar a los jóvenes para
que se sientan parte activa e importante
en la búsqueda de soluciones para mejorar
esta grave problemática. Las acciones de
concienciación siempre deben ir acompañadas de medidas preventivas y de
una ardua labor pedagógica en colegios,
institutos y entidades culturales con el
objetivo de lograr jóvenes respetuosos,
adultos más cívicos en el futuro. Espacios
en los que se puedan desarrollar proyectos
socioeducativos y trabajar los valores cívicos
de manera más transversal con los jóvenes y
sus familias.
Al mismo tiempo, desde Cs también somos
partidarios de intensificar los controles y
endurecer las sanciones porque hay muchas personas que son impermeables a toda
campaña de comunicación que se pueda
implementar y que sólo entienden el lenguaje de la sanción y la multa. Una lástima,
pero esa es la realidad.
Al final, la clave está en aplicar el sentido
común. Dicen que “el respeto es como una
calle de doble sentido, si lo quieres recibir,
lo tienes que dar”. Pues, empecemos respetando los espacios públicos, el mobiliario
urbano, las normas de convivencia. Desde
Ciudadanos no nos cansaremos de repetir
que “las calles, plazas, parques e instituciones no son de nadie, son de todos”.
Cuidémoslas.

Estel Brugulat

Voluntària Granollers per la Independència Primàries Catalunya
Biòloga i exmembre del Consell Executiu i del
Secretariat Nacional de l’ANC (2012-2013)
granollersxindependencia@granollers.cat
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Cs

Juan Manuel de Vargas

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

ERC

Un projecte de tots

8 de març, de nou

Amb dades de 2018, Granollers tenia
266 places residencials destinades al
col·lectiu de gent gran per als seus
60.000 habitants, davant les 775 de
Castelldefels (65.000 h.) o les 266 de
Mollet (51.000 h.). Un dels reptes que
hem d’entomar des de les administracions és l’envelliment de la població i
reduir aquests dèficits, esmerçant més
recursos públics a aquestes necessitats
assistencials. A Granollers ens urgeix una
nova residència que ho resolgui, encara
que sigui de manera limitada. Celebrem
el protocol signat al gener amb la Generalitat; sabedors que no serà senzill ni
immediat disposar-ne, valorem aquest
primer pas.
Quan s’hagi construït, la Generalitat
augmentarà en 45 l’oferta de places,
cosa que contribuirà a reduir la llista d’espera actual (300 persones) i el
temps necessari: 3 anys, els homes i 5,
les dones. Aquestes noves places escurçaran aquest període, però amb aquesta
concertació no n’hi haurà prou. Caldran més places de les previstes, si bé
és just recordar que la Generalitat, que
en té les competències, és una institució infrafinançada amb un dèficit fiscal
flagrant. Les places que es concertaran
no són suficients, però des del Govern
de Catalunya s’ha fet un esforç amb el
compromís rubricat.
Al marge d’aquesta entesa entre Ajuntament i Generalitat, resta un fet essencial:
la construcció de l’edifici. Vam acordar
amb l’equip de govern una partida pressupostària de 200.000 euros “amb el
compromís de fer guardiola amb el romanent de tresoreria”, segons el regidor
d’Hisenda, reforçat pel mateix alcalde
quan va dir que “hi haurà una base
municipal per finançar els 10 milions
pressupostats per construir-la”.
Com sempre hem dit, mà estesa a
l’equip de govern per buscar el finançament complementari per tenir la nova
residència.

Un any més, arriba el 8 de març, dia en
què commemorem i ens mobilitzem pel
Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments feministes
i per reivindicar que ens cal continuar
treballant per revertir les desigualtats de
gènere. Una reivindicació necessària, que
va molt més enllà d’aquesta data i que
hauria d’impregnar tots els àmbits de la
nostra societat.
És evident que tot i els avenços produïts a
escala mundial en relació amb la igualtat
de gènere, les dones, de totes les edats,
continuem patint discriminació, desigualtat i violència. No ens enganyem: les
situacions de vulnerabilitat són més crues
per a les dones i sovint encara es ridiculitza, es menysté o no es valora prou tot allò
que s’identifica amb el gènere femení.
Tot això contrasta amb l’àmbit educatiu,
on les dones representem el 60% de les
llicenciades i en canvi els càrrecs de més
rellevància, en tots els sectors, continuen
sent ocupats majoritàriament per homes.
Sempre hem parlat del sostre de vidre,
que limita l’accés de les dones a càrrecs
alts, però encara es fa més evident el
terra enganxós que limita les possibilitats
d’ascens i desenvolupament de les dones.
Com a societat, seguim vivint immerses
en una cultura heteropatriarcal que acaba
en una idea de masculinitat molt concreta
i acceptada majoritàriament. És evident
que encara ens queda molta feina per
fer, que el feminisme cal que estigui més
present que mai i que no hem de baixar
la guàrdia.
Des dels municipis, ens cal seguir defensant els drets de les dones, els drets dels
qui no segueixen les normes imposades
pel model socialment acceptat.I ens cal
seguir treballant i lluitant contra les agressions, els assassinats i les discriminacions
de tot tipus. No hem d’oblidar mai, com
defensava l’enyorada Isabel Clara-Simó,
que el feminisme és la gran punta de
llança per lluitar contra el feixisme.
Fem de Granollers un referent de la lluita
feminista!
Núria Maynou i Hernández

Àlex Sastre i Prieto

Portaveu del Grup Municipal
Junts per Granollers

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana
esquerra@granollers.cat

Programa d’Actuació
Municipal 2020-2023

PSC

El Programa d’Actuació Municipal és el full
de ruta del govern de la ciutat, govern sòlid,
obert i dialogant que posa la gent de Granollers com a prioritat fonamental.
Planteja quins són els principals reptes que
han de focalitzar l’acció del govern els propers
quatre anys, per tal d’aconseguir millorar
la qualitat de vida de tots els granollerins i
granollerines. És l’inici del III Pla Estratègic
vinculat als Objectius de Desenvolupament
Sostenible de Nacions Unides.
Volem seguir fent de Granollers una ciutat
educadora, amb una aposta essencial per
incrementar la formació professional. El
repte és fer una ciutat inclusiva que no oblidi
ningú. Anem pel bon camí: Granollers és de
les ciutats de l’Estat on més s’han reduït les
desigualtats.
S’han detallat les obres que seguiran transformant l’espai públic, per fer una ciutat a la
mida de les persones. Amb una especial cura
del manteniment i de la neteja de l’espai públic, que donarà prioritat al vianant. Treballem
per una mobilitat sostenible i per promocionar el transport públic, amb l’horitzó de poder
establir una zona de baixes emissions. La
remodelació de l’avinguda de Sant Esteve serà
una gran actuació urbanística, però no l’única.
L’habitatge és un dret essencial. Farem una
política activa per disposar de nou habitatge
destinat a lloguer assequible.
La innovació, la digitalització, la transformació tecnològica i energètica, el suport
a la creació d’empreses, comerç i mercats,
constitueixen també prioritats del govern de
Granollers.
La cultura i la creativitat, la participació,
equipaments culturals de qualitat, han estat
i seguiran sent senyes d’identitat de les polítiques públiques. Implementarem la targeta
GRN-Cultura.
Ciutat esportiva i inclusió, dos mots que per
nosaltres van estretament lligats. Seguirem,
però, captant nous esdeveniments i, en especial, el Mundial d’Handbol femení 2021.
Sense estirar més el braç que la màniga, mobilitzarem al voltant de 350 milions d’euros per
desenvolupar aquestes actuacions els propers
quatre anys.
La igualtat en totes les seves accepcions defineix la nostra actuació a l’Ajuntament.
Tenim ben orientats el nou centre de radioteràpia a l’Hospital i la residència per a gent
gran.
En definitiva, és un programa per una ciutat
inclusiva, transformadora, compromesa i
sostenible.
Jordi Terrades

Portaveu del PSC a l’Ajuntament
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