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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: Casa Blanxart. Foto: Xavi Solanas. 2018

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 8 i 22 de gener 
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de gener
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de gener
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

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.

MERCAT SETMANAL 
DEL DIJOUS

Des del Camp de les Moreres fins al recinte firal

UBICACIÓ PROVISIONAL

 Horari de venda: 
de 8 a 13 h

Més informació:
 www.granollers.cat
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REPORTATGE

Granollers avança en la implantació 
d’energies renovables

L’Ajuntament de Granollers, 
compromès amb els objectius 
Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible, porta a terme diverses 
iniciatives d’implantació d’energies 
renovables a la ciutat. Un dels 
projectes més destacats en què 
participa és el de BIOenergia 
per al desenvolupament local, 
sobre promoció de la biomassa 
per autoconsum energètic, una 
oportunitat més per contribuir als 
objectius de reducció d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle, 
establerts pel Pla d’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya en l’horitzó 2020 
i el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia de 
Granollers per al 2030.

Al març de 2020 es va posar en marxa a Grano-
llers la primera xarxa de calor amb biomassa 
que escalfa cinc equipaments públics. La Xarxa 
Nord proporciona calefacció i aigua calenta sa-
nitària a l’Escola Municipal del Treball, l’Institut 
Antoni Cumella, l’Escola Municipal Salvador Llo-
bet, l’Escola Salvador Espriu i el Cinema Edison 
que ja s’escalfen amb calderes alimentades per 
biomassa, amb estella procedent de boscos de 
proximitat.

BIOenergia per al desenvolupament local

El projecte de la Xarxa Nord forma part de l’ope-
ració “BIOenergia per al desenvolupament local”, 
que ha estat cofinançada per la Generalitat de 
Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional, amb 544.940,98 euros; la Dipu-
tació de Barcelona (199.498,57 euros) i l’Ajun-
tament de Granollers (345.442,41 euros). Les 
obres de la Xarxa Nord es van fer entre el 2019 i 
el primer trimestre de 2020 i la seva entrada en 
funcionament comporta que es deixen d’enviar a 
l’atmosfera 195,78 Tn equivalents de CO2, alhora 
que es preveu un estalvi anual de 12.311 euros.
Granollers ha apostat per les xarxes de calor 
com a tecnologia innovadora, amb calderes de 
baixes emissions que compleixen amb la norma-
tiva europea i local sobre qualitat de l’aire. Així 
es concentra en un únic punt les emissions dels 
cinc equipaments, unes emissions molt inferiors 

La xarxa de calor 
amb biomassa 

redueix la 
producció de 

CO2 i suposa un 
estalvi econòmic

als 40 mg/m3 com a valor límit establert per la 
Unió Europea.
Aquest projecte continuarà amb les obres d’una 
segona xarxa de calor, la Xarxa Sud, per abastir 
set equipaments públics de la zona sud de la ciu-
tat: la Impremta Municipal; la Residència d’Artis-
tes i el Centre de Cultura Popular i Tradicional La 
Troca, de Roca Umbert; l’Escola Ferrer i Guàrdia; 
les pistes municipals d’atletisme; el Pavelló 
municipal El Parquet; el Pavelló municipal El Tub 
i l’Institut Carles Vallbona. Es preveu que aques-
ta segona xarxa estigui operativa aquest mateix 
2021. El pressupost s’estima en uns 785.000 
euros i les emissions de CO2 que s’evitaran seran 
de 134,4 tones equivalents de CO2, mentre que 
l’estalvi econòmic serà de 28.042 euros/any.
A més, l’Ajuntament vol ampliar la Xarxa Sud a 4 
equipaments més (piscines municipals, Centre 
Tecnològic Universitari de Roca Umbert, escola 
Joan Solans i Espai Cangur) i també ha redactat 
un projecte executiu per construir una xarxa de 
calor amb biomassa a Palou. 
Més informació: www.granollers.cat/bioenergia

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Un altre dels grans eixos pel que fa a energies 
renovables pel qual ha apostat l’Ajuntament de 
Granollers és l’ús d’energia solar per a autocon-
sum a diversos equipaments. En els darrers dos 
anys, s’han instal·lat plaques solars fotovoltai-

ques al centre d’interpretació de l’entorn fluvial 
de Can Cabanyes, les oficines del recinte firal, 
Can Muntanyola, el Centre Vallès i l’Escola Mu-
nicipal del Treball. Aquests projectes sumen una 
inversió de 172.137,31 euros però suposen un 
estalvi anual de 32,849, 45 euros i eviten l’emissió 
de 121,91 Tn CO2eq de gasos d’efecte hivernacle 
cada any. A més, l’Ajuntament de Granollers ja 
treballa en estudis per a la renovació energè-
tica dels edificis del Centre Vallès i l’EMT amb 
l’objectiu d’avançar cap a edificis amb menor 
consum energètic.

Millora de l’eficiència energètica  
al Palau d’Esports

Els pressupostos municipals d’aquest 2021 in-
clouen una dotació de 556.600 euros per apostar 
per la transició energètica al Palau d’Esports i 
a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Al Palau, es 
duran a terme actuacions de millora de l’eficièn-
cia prèvies a la celebració del Mundial d’Handbol 
femení (previst pel desembre de 2021) i amb 
l’objectiu de fer un mundial compromès amb la 
sostenibilitat i l’acció climàtica.
D’aquesta manera, s’implantaran actuacions per 
reduir el consum i la despesa energètica, reduir 
les emissions de gasos amb efecte hivernacle i 
millorar el confort dels usuaris d’aquest equi-
pament. Així, es milloraran els tancaments del 
Palau, es renovarà l’enllumenat i les calderes 
existents per equips de major eficiència, i s’ins-
tal·larà un sistema solar fotovoltaic i bateries, 
permetent d’autoconsumir l’electricitat renovable 
produïda.

Més projectes en l’eix tractor  
de la transició energètica

L’Ajuntament de Granollers vol desenvolupar 
nous projectes a la ciutat i per aquest motiu es 
presentarà a la convocatòria de l’instrument de 
recuperació Next Generation EU (NGEU) que ha 
de servir per reparar els danys econòmics i soci-
als provocats per la Covid-19 i activar la recupe-
ració econòmica en els àmbits de l’acceleració 
de l’ús de les energies renovables i la millora de 
l’eficiència energètica dels edificis, que la Comis-
sió Europea ha definit com a emblemàtics. 
Alguns dels projectes que es volen fer realitat són:
- Instal·lació de marquesines solars en punts 
d’aparcament municipal en superfície, per auto-

consum elèctric i recàrrega de vehicles elèctrics
- Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum 
a la coberta de la pista poliesportiva exterior de 
Can Bassa
- Ampliació de la xarxa de calor Sud amb bio-
massa a nous equipaments municipals
- Renovació energètica de l’EMT i del Centre Va-
llès per avançar cap a edificis de menor consum 
energètic
- Autoconsum solar amb emmagatzematge al 
Palau Municipal d’Esports
- Autoconsum solar sense emmagatzematge a la 
Biblioteca RU-FA

Plaques solars fotovoltaiques 
al Centre Vallès

Caldera i acumulador de la 
Xarxa Nord

L’Ajuntament ha apostat per 
l’energia solar per a autoconsum  

a diversos equipaments
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L’Ajuntament de Granollers, la Fundació Priva-
da Hospital Asil i el Departament de Salut han 
iniciat les actuacions per poder ampliar l’Hos-
pital de Granollers amb la construcció d’un nou 
espai polivalent, integrat a l’hospital actual. El 
nou edifici s’ubicarà en un solar adquirit pel 
consistori i cedit a la Generalitat de Catalunya.
Així ho va explicar l’alcalde, Josep Mayoral, qui 
va afegir que “l’Ajuntament es reserva els drets 
de sostre del terreny per poder desenvolupar 
urbanísticament el sector”, ja que paral·lela-
ment s’inicia la tramitació del pla parcial de 
Torre Pinós.
El projecte té l’objectiu de donar resposta a 
les necessitats sorgides amb la pandèmia de 
la Covid-19, i alhora ampliar i modernitzar el 
centre per atendre necessitats futures. L’actu-
ació té un cost aproximat de 25 milions d’euros 
aportats pel Departament de Salut.
L’ús del nou espai, d’uns 9.000 m2, serà l’allot-

jament del servei d’urgències en tota la planta 
baixa de l’hospital (4.000 m2) amb 90 punts 
d’atenció. A la primera planta (2.000 m2) s’hi 
allotjaran l’àrea de crítics, semicrítics i d’hos-
pitalització convencional, fins a una capacitat 
total de 40 llits, vuit dels quals es consoliden 
com llits de crítics estructurals, passant dels 
20 actuals a 28. Aquesta primera fase estarà 
disponible a la tardor del 2021.
Els 3.000 m2 restants es reserven per a l’am-
pliació quirúrgica en una segona fase. A més, 
un cop tancat el pla funcional es determinarà 
l’ampliació de la resta d’àrees. 

L’hospital del futur

Aquest nou espai hospitalari polivalent, pensat 
per donar una resposta immediata a la situa-
ció assistencial originada per la pandèmia de 
Covid-19, també pot reconvertir-se fàcilment 
en altres espais amb els usos que permetran 
la transformació global de les principals àrees 
de l’hospital. 
És “l’hospital del futur, que ja necessitàvem 
avui. S’ho mereixen els i les professionals, la 
ciutadania i la societat”, va declarar Mayoral, 
qui va agrair la feina feta pel personal sanitari 
i pel Departament de Salut. “Ens hem sentit 
acompanyats com mai”, va afegir.
La consellera de Salut, Alba Vergés va explicar 
que l’ampliació de l’Hospital “és una aposta per 
un edifici que pensa en la Covid-19 però també 
en quedar-se més enllà de l’epidèmia. I dona 
una resposta territorial, per a molta població 
de referència”.
El projecte es veurà complementat, a més, 
amb l’obertura gradual, al 2021, de l’actuació 
–ja en fase final de construcció– del centre de 
salut del carrer Girona que incorpora quatre 
quiròfans de cirurgia major ambulatòria, dos de 
cirurgia menor ambulatòria, un CUAP (Centre 
Urgències Atenció Primària), un ASSIR (Aten-
ció a la Salut sexual i reproductiva) territorial i 
consultes d’especialitat. 
L’Hospital de Granollers pertany a la Regió 
Sanitària Metropolitana Nord i dona cobertu-
ra a l’àmbit territorial Vallès Oriental Central 
(230.428 habitants). També és referència per al  
Baix Montseny i el Baix Vallès. Té uns 47.000 m2 

i disposa de 295 llits convencionals, 20 de crí-
tics, 40 per a l’atenció intermèdia i 30 de salut 
mental.

Imatges de la planta actual 
de l’Hospital i de la futura 
ampliació, per fases.

L’Hospital de Granollers s’ampliarà amb 
un nou edifici polivalent la tardor del 2021

L’alcalde Josep Mayoral, la 
consellera de Salut, Alba 
Vergés, i el director del 
Servei Català de la Salut, 
Adrià Comella, van presentar 
l’ampliació de l’Hospital de 
Granollers

PROGRAMA

PONTS A LA FEINA
DISPOSITIU D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte 
Treball als barris. Subvenció pendent d’atorgament

QUÈ OFEREIX? Formació* al llarg del 2021, de:
• Capacitació digital: Informàtica nivell bàsic. 60 hores
• Capacitació digital: Informàtica nivell mitjà. 60 hores 
• Conductor/a de camió (Carnet C + CAP Mercaderies + 

ADR) 155 hores 
• Operari/a de magatzem i logística. 100 hores
• Operari/a de neteja. 75 hores 
• Atenció al client i usuari/a. 60 hores (on line)

 Possibilitat de pràctiques en empresa
 (*) Cursos presencials, sempre que la situació sanitària ho permeti, excepte curs on line

A QUI VA DIRIGIT?
• A totes les persones 

residents al barri 
Congost de Granollers  
aturades o que busquin 
millorar la feina.

Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Granollers
Masia de les Tres Torres. C. de les Tres Torres, 18-20
Tel. 93 861 13 90 · Fax 93 879 22 92
feinagm@granollers.cat
www.granollers.cat/ocupacioempresa/pontsalafeina

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

• Fotocòpia DNI/NIE
• Fotocòpia informe vida laboral
• Fotocòpia full demanda  

d’ocupació o de millora 
d’ocupació

Documentació a aportar:
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Executades el 85 % de les accions per 
fer front als efectes de la Covid-19

ACTUALITAT

Fa sis mesos els grups municipals del consisto-
ri aprovaven per unanimitat un Pla extraordinari 
de mesures socioeconòmiques destinat a donar 
resposta als efectes de la crisi de la Covid-19. 
Un total de 28 actuacions amb una inversió 
d’1,5 milions d’euros, que se sumaven a les 22 
actuacions dotades amb 1,2 milions d’euros que 
ja s’havien posat en marxa el mes d’abril per fer 
front a l’emergència.
El grau d’execució del Pla, que es pot seguir a 
través de la pàgina web pms.granollers.cat, ar-
riba a un 85 % actualment. Al llarg dels propers 
mesos el total de les 28 actuacions quedaran 
executades, amb les atorgacions de les ajudes 
que ara estan pendents de resolució.

Un Pla orientat als sectors més afectats 
per la crisi

El Pla s’orienta a donar resposta als col·lectius 
més afectats per la crisi: persones en situació 
de vulnerabilitat, persones desocupades, les pe-
tites i mitjanes empreses, els emprenedors, els 
autònoms, el comerç, la hostaleria i el turisme, 
el sector cultural i educatiu i el teixit associatiu 
de la ciutat. Onze de les 28 mesures són línies 
d’ajut per valor de 809.000 euros, dirigides a 
aquests col·lectius. Totes aquestes ajudes ja 
han estat convocades, i la majoria han estat 
atorgades. Les restants, s’atorgaran propera-
ment.
El reforç dels serveis socials tant en personal 
com en recursos econòmics, ha permès donar 
resposta a la creixent demanda d’atencions, que 
s’ha incrementat el 10 % respecte l’any 2019; 
així com assignar més ajuts d’emergència, que 

el mes de juliol ja superaven el total d’ajuts 
atorgats al llarg de tot el 2019. Els ajuts a l’ha-
bitatge han beneficiat a 452 persones superant 
els 133.000 euros i la despesa acumulada fins el 
mes de novembre ha augmentat un 60 %.
També han augmentat els ajuts en l’àmbit de la 
infància i l’adolescència. A més de l’increment 
de les beques menjador, per adquirir material 
escolar o per participar en activitats esporti-
ves i musicals, s’han destinat 100.000 euros a 
impulsar un Casal d’Estiu enriquit en què hi han 
participat 764 nois i noies, i s’ha convocat una 
línia d’ajuts a les escoles bressol privades.
Pel que fa a la contractació de persones en si-
tuació d’atur, l’Ajuntament ha impulsat un total 
de 71 plans d’ocupació, amb una inversió de 
més de 750.000 euros. I en els propers dies s’hi 
sumaran 15 persones més.

Suport a empreses i projectes  
d’emprenedoria

També s’han incrementat els imports destinats 
a les ajudes a empreses i projectes d’emprene-
doria, amb 30 beneficiaris i un import de més de 
96.000 euros. Per altra banda, s’han rebut un to-
tal de 200 sol·licituds a la convocatòria d’ajut al 
treball autònom i s’atorgaran 187 subvencions 
de 1.000 euros cadascuna.
El suport a les empreses també es materialitza 
a través d’accions formatives (10 cursos el 2020 
i 15 el 2021), dins l’àmbit de les TIC i la venda 
en línia. Aquests cursos han tingut una bona 
acollida entre el sector comercial, i ja hi han 
participat un total de 125 persones.
Pel que fa a la promoció de ciutat, l’Ajuntament 
treballa conjuntament amb el sector hoteler 
per dissenyar una estratègia de promoció del 
turisme de proximitat. A aquesta acció cal afegir 
la campanya de promoció del comerç de proxi-
mitat “me l’estimo, és Granollers”, ja iniciada el 
mes de juny.
Per altra banda, es concediran 18 ajuts per 
adequar els espais post-covid per un import 
al voltant dels 5.000 euros, que se sumen a la 
reducció de fins el 40 % de la taxa de recollida 
de residus i a la compensació de fins el 80 % del 
preu de l’ocupació de la via pública (terrasses).

Suport a la cultura i a les entitats

Els més de 100.000 euros destinats al sector 
cultural han permès augmentar la contrac-

tació local i comarcal amb la voluntat d’oferir 
oportunitats a creadors i artistes de múltiples 
disciplines, com són la literatura i edició, la 
sociocultura, les arts escèniques i musicals, 
les arts visuals i audiovisuals. En aquest sentit, 
s’ha donat suport econòmic a 10 projectes de 
producció local, s’han contractat 38 companyies, 
empreses o grups de música i 48 professio-
nals que han fet actuacions o treballs artístics 
originals.
També s’ha convocat una línia d’ajuts per a les 
entitats del tercer sector, culturals i esportives.
Durant aquest temps, paral·lelament al desen-
volupament d’aquesta línia del pla de mesures 
socioeconòmiques, s’ha estrenat el projecte 
Segueix Cultura, que amb aquest pla de xoc ha 
estat una oportunitat per enfortir el treball coo-
peratiu i transversal, buscant una major acces-
sibilitat i claredat en l’oferta cultural. L’activitat 
cultural s’ha vist amenaçada en tot moment per 
cancel·lacions i limitacions, com la suspensió de 
la Festa Major de Blancs i Blaus i, en el darrer 
moment la setmana cultural Parèntesi. Tot i la 
suspensió, totes les companyies artístiques que 
havien d’actuar van rebre els catxets corres-
ponents, així com les empreses que havien de 
garantir la producció dels espectacles.

El doble de recursos per al pla de xoc  
cultural per al 2021 

La difícil situació del sector de la cultura 
continuarà, per aquest motiu es destinaran 
200.000 euros per a la creació de línies d’ajut a 
les empreses i professionals del sector. Entre 
les quals, fins al 22 de gener s’ha obert la nova 
convocatòria d’ajuts a la creació musical per a 

Granollers 
destina més de 

100.000 € a la 
cultura per fer 

front als efectes 
de la crisi de la 

Covid-19

grups de Granollers i la comarca. S’hi poden 
presentar solistes i grups musicals de qualsevol 
gènere de música moderna (blues, rock, pop, 
funk, ska, electrònica, rumba, jazz, mestís, rap, 
hip-hop, flamenc) així com formacions de mú-
sica clàssica que presentin projectes originals i 
de creació pròpia. 

En el marc del pla de xoc de Cultura impulsat 
per l’Ajuntament de Granollers i amb l’objectiu 
de donar suport a grups musicals de Gra-
nollers i de la comarca, s’ha obert una nova 
convocatòria d’ajuts. S’hi poden presentar 
solistes i grups musicals de qualsevol gènere 
de música moderna (blues, rock, pop, funk, 
ska, electrònica, rumba, jazz, mestís, rap, hip-
hop, flamenc) així com formacions de música 
clàssica que presentin projectes originals i 
de creació pròpia. La convocatòria s’adreça a 
grups emergents però que puguin acreditar 
una certa trajectòria però sense tenir cap 

contracte amb un segell discogràfic.
Entre totes les propostes presentades se’n 
triaran un màxim de 12, que es beneficiaran 
d’uns ajuts consistents en l’enregistrament 
d’una demo de 4 temes, assessorament per a 
la seva distribució i promoció digital i asses-
sorament en la producció musical. L’enre-
gistrament es farà a l’estudi ubicat als bucs 
d’assaig musical de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts.
Hi ha temps per presentar propostes fins al 22 
de gener de 2021. Trobareu les bases de la con-
vocatòria a www.rocaumbert.com/convocatories.

Nova 
convocatòria 
d’ajuts a 
la creació 
musical per 
a grups de 
Granollers i 
la comarca
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14
9 a 13 h. Formació bonificable  
de 12 hores
PowerBi. Nivell II: Gestiona  
les dades
Coneixements per aprofitar al màxim 
les opcions d’anàlisi de dades de  
Microsoft Power Bi
La Cambra de Comerç – Delegació Granollers

9.30 a 12.30 h. Formació  
bonificable de 8 hores
Retribucions variables
Eines per implementar models 
d’incentivació i retribució variable 
La Cambra de Comerç - Delegació Granollers

15
9.30 a 12 h. Formació.  
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar  
una empresa
Granollers Mercat

18
10 a 12.30 h. Formació empresa  
i emprenedoria
Aspectes fiscals i comptables  
que els autònoms han de conèixer 
sobre el seu negoci

20
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Com començar el nostre projecte 
en línia
Granollers Mercat

22
9.30 a 12 h. Formació.  
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

25
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Crea el teu lloc web
Granollers Mercat

28
9.30 a 12 h. Formació bonificable 
de 10 hores
Microsoft Office 365
Aprendre a crear llocs col·laboratius 
empresarials per compartir  
documentació i coneixement
La Cambra de Comerç – Delegació Granollers

29
9.30 a 12.30 h. Formació  
bonificable de 6 hores
Tancament comptable i fiscal  
de l’exercici 2020. Novetats
Repàs general dels aspectes més  
rellevants a l’hora d’encarar el  
tancament de l’exercici, partint  
de la comptabilitat revisarem  
els ajustos fiscals a tenir en compte
La Cambra de Comerç - Delegació Granollers

30
Networking. Empresa  
i emprenedoria
R-Digital 2021: trobada  
i presentació de projectes  
emprenedors amb ADN digital
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

Gener 2021 

El 2021continuen les activitats de col·laboració 
dels voluntaris i voluntàries educatives a la 
ciutat de Granollers.
Es tracta d’un projecte nascut del Consell 
Escolar Municipal de la nostra ciutat i que, des 
de l’any 2017, es gestiona conjuntament amb 
l’entitat Rella de mestres i professors jubilats.
Aquest curs, atesa la situació de pandèmia, la 
col·laboració que les escoles i instituts neces-
siten se centra més en l’organització d’espais 
i materials, en l’acompanyament a sortides 
o controls d’entrades i sortides dels centres 
educatius.

Durant el mes de setembre ja hi va haver tres 
centres que van gaudir de la col·laboració de 
persones voluntàries durant l’adaptació esco-
lar dels alumnes d’educació infantil i aquests 
darrers mesos 27 persones han iniciat diverses 
activitats en 13 centres educatius de Grano-
llers, extremant les mesures de seguretat per 
minimitzar els riscos de voluntàries i voluntaris, 
d’alumnes i del professorat de les escoles i 
instituts.
Les persones interessades a participar d’aquest 
projecte de voluntariat poden inscriure’s a  
voluntariat.granollers.cat/crides

Durant 
el 2021 
continua el 
voluntariat 
educatiu a la 
ciutat

L’Ajuntament, la Fundació “la Caixa” i CaixaBank 
han signat un conveni de col·laboració que per-
metrà oferir acompanyament, formació i orien-
tació professional als joves de Granollers amb 
dificultats per continuar estudis o incorporar-se 
al mercat laboral. El programa “+oportunitats”, 
pretén donar resposta a les necessitats forma-
tives i professionals d’un important volum de jo-
ves de la ciutat que, per motius diversos no han 
pogut finalitzar els estudis mínims obligatoris, 
obtenir la titulació pertinent ni trobar la motiva-
ció necessària per plantejar-se continuar amb 
altres accions formatives. La manca d’estudis, 
la inexperiència i situacions de vulnerabilitat, di-
ficulten a molts joves la incorporació al mercat 
de treball de forma normalitzada. La situació 
actual marcada per la crisi socioeconòmica a 
causa de la pandèmia de la Covid-19 encara fa 
més vulnerables aquests nois i noies. 
El programa “+oportunitats” permet seguir amb 
la tasca iniciada per l’Ajuntament de Granollers 
de poder oferir un acompanyament individualit-
zat a aquests joves, a través de l’assessorament 
segons la seva situació, moment personal i 
propis interessos. Es pretén oferir una forma-
ció flexible i adaptada per reprendre, continuar 
estudis o obtenir competències per al mercat 
laboral, tenint en compte la realitat territorial 
i social. El contingut d’aquest programa es 
divideix en quatre blocs. Un primer i el més 
important, basat en la tutoria i orientació, per 
treballar l’autoestima i autoconeixement. Un 
segon bloc amb formació d’assignatures ins-
trumentals (matemàtiques, llengua i informàti-
ca), adaptada al nivell de cada alumne; s’està 
treballant amb el Departament d’Educació per 

Més oportunitats per als joves a 
incorporar-se al mercat laboral

tal que estigui impartida per professorat del 
Centre de Formació d’Adults i puguin obtenir 
el certificat oficial. Un tercer bloc de tastets 
professionalitzadors amb formacions d’entre 50 
i 100 hores, de caràcter molt orientador i amb 
vinculació amb les formacions o les necessi-
tats del mercat laboral del territori. I un quart 
bloc, complementari, que pretén millorar el seu 
coneixement de l’entorn, per guanyar autonomia 
com a ciutadans. 
L’aportació de CaixaBank, a través del pressu-
post descentralitzat de la Fundació “la Caixa”, 
ha estat de 25.000 euros i servirà per poder des-
envolupar el programa “+oportunitats” al Centre 
Vallès, un espai on conviuen estudis de PFI, for-
mació d’adults i formació ocupacional, cursos 
de Garantia Juvenil i l’Escola Oficial d’Idiomes, 
entre d’altres; i que disposa d’aules i tallers per 
a una formació professional inicial.

L’Ajuntament de Granollers és el primer ens lo-
cal que signa un conveni amb la Fundació Sorli, 
per fomentar la igualtat entre homes i dones i 
per crear espais de treball lliures de violències 
masclistes. El conveni té una durada inicial de 
quatre anys i preveu accions de sensibilització 
i formació a les empreses i entitats, així com 
assessorament i recursos per a la creació de 
plans d’igualtat o protocols contra l’assetjament 
a l’entorn empresarial.
El conveni preveu, a partir de 2021, jornades 
formatives a Can Muntanyola, així com un cam-
pus virtual de formació, assessorament i recur-

sos per treballar la igualtat a les empreses.
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha re-
marcat la importància de l’educació i del treball 
col·laboratiu en xarxa en entitats, associacions, 
escoles, món empresarial... I ha destacat el 
gran valor de la tasca de la Fundació Sorli i del 
conveni amb l’Ajuntament, per vetllar per la 
igualtat de drets, de sous, de condicions... “El 
pas de Sorli és engrescador i ha de ser un re-
ferent per altres empreses i entitats. Cal seguir 
trobant espais per treballar i proposar accions 
de sensibilització i formació per la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones”.

L’Ajuntament 
i la Fundació 
Sorli signen 
un conveni 
per la 
igualtat i 
el respecte 
entre homes 
i dones

L’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, durant la 
reunió de signatura del 
conveni amb la Fundació 
“La Caixa” i CaixaBank
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La nova mostra fotogràfica de l’Arxiu Municipal 
de Granollers porta per títol “Recordant Gra-
nollers” i recull 13 fotografies –més les que 
es visionen a través de la pantalla– d’edificis i 
espais de la ciutat que han desaparegut o que 
s’han transformat al llarg del segle XX.
L’exposició, que es podrà visitar al vestíbul de 
l’Ajuntament fins a l’1 de març, mostra imat-
ges de llocs que avui ja no existeixen, com la 
caserna, avui mercat de Sant Carles; el cinema 
Astòria, al carrer d’Agustí Vinyamata; l’ermita 
de Sant Nicolau, situada a la serra de Ponent; 
l’estació del tren MZA, a l’avinguda del Parc; 
l’escorxador municipal, on ara hi ha el Tea-
tre Auditori; o la pista d’handbol, al carrer de 

“Recordant Granollers”, la ciutat  
desapareguda o que s’ha transformat

Tetuan, actualment un aparcament. També n’hi 
ha que mostren com han canviat, com l’església 
gòtica de Sant Esteve, del segle XV, incendiada 
i enderrocada a l’inici de la Guerra Civil, de la 
qual només es conserva el campanar; l’Hospital 
- Asil, que s’ha anat ampliant al llarg dels anys 
amb noves construccions; o la Porxada, que ha-
via tingut un reixat i uns quioscos a les cantona-
des que es van retirar a finals del segle XIX.
Pel que fa a espais que han viscut una transfor-
mació, trobem la font del Ràdium, a la serra de 
Ponent; el parc de l’Estació, a l’actual plaça de 
Barangé; o el pont de ferro sobre el riu Congost, 
construït entre els anys 1916 i 1918 a la carrete-
ra de Caldes.

17 habitatges de la Sareb, destinats a lloguer social 
o per a persones en situació de vulnerabilitat

L’Ajuntament de Granollers i la Sareb han signat 
un conveni per la cessió al consistori de 17 
habitatges, titularitat de la Sareb, que aniran 
destinats durant un període de 4 anys, a lloguer 
social o allotjament de persones en situació de 
vulnerabilitat en relació a l’habitatge. El conveni 
ha estat aprovat per unanimitat en el Ple muni-
cipal del mes de novembre.
Es tracta de 17 habitatges d’uns 70 metres 
quadrats de mitjana i repartits a diferents barris 
de la ciutat: quatre a Ponent, quatre a Sota 
del Camí Ral, quatre a Sant Miquel, dos a Font 
Verda, un a Can Bassa, un a Congost i el darrer 
prop de l’Hospital General de Granollers. Dels 
17 habitatges, 13 ja estan ocupats per famílies 
en situació de vulnerabilitat. “El conveni per-
metrà regularitzar la seva situació i millorar les 
seves condicions de vida”, ha volgut recalcar 
l’alcalde, Josep Mayoral.
La regidora d’Habitatge de Granollers, Mònica 
Oliveres, ha destacat que aquest conveni “pretén 
pal·liar, en part, les situacions de fragilitat i 
vulnerabilitat social que està vivint, malaura-
dament, bona part de la població; més encara 
en aquest moment en què la Covid-19 està fent 
molts estralls especialment en persones amb 
dificultats d’accés a l’habitatge, i encara més 
amb les situacions sobrevingudes per la pèr-
dua d’ingressos o fins i tot llocs de treball per 
l’actual crisi”.
El conveni, que s’ha negociat durant molt 
de temps, també contempla la previsió que 
l’Ajuntament pugui comprar set altres habitat-
ges de titularitat de la Sareb, que permetran 
ampliar el Parc municipal d’habitatge, així com 
seguir engrandint la gestió dels habitatges so-

A l’esquerra, la Porxada, 1895. 
Fotografia d’autor desconegut 
/ Col·lecció Ajuntament de 
Granollers.
A la dreta, la caserna, 1948. 
Fotografia de Guilera / 
Col·lecció Ajuntament de 
Granollers / Arxiu Municipal 
de Granollers

Les Biblioteques de Granollers, Can Pedrals i Roca Umbert, fan una nova 
proposta d’activitats per aquest primer trimestre de l’any adaptades a la 
normativa de seguretat com a conseqüència de la Covid-19. Així, la ins-
cripció prèvia és obligatòria per tal de poder controlar els aforaments, que 
també es veuen reduïts.
Continuen les propostes habituals com els clubs de lectura, les tertúlies, 
xerrades, exposicions o els contes, però també s’hi sumen novetats. En la 
programació per a adults es crea el nou cicle “Literatura Km 0” amb troba-
des amb autores de la comarca i una activitat, al mes de març, que combina 
teatre i audiovisuals. Pel que fa a la programació infantil i familiar, també es 
faran trobades amb autores, incloses dins dels clubs de lectura, i al març es 
proposa una activitat familiar de laboratori sobre llibres d’artista.
Trobareu tota la informació d’activitats i inscripcions a:
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

Nova programació de  
les Biblioteques de Granollers

La policia local de Granollers ha adquirit un nou radar mòbil 
per controlar la velocitat al municipi. Es tracta d’un equip de 
darrera generació, que passa a substituir l’aparell amb què 
comptava fins ara el cos, propietat del Servei Català de Tràn-
sit, i compartit amb la resta de policies de la comarca.
Aquest nou radar es més portable i compacte que l’anterior 
i això permet al cos policial instal·lar-lo a qualsevol via 
urbana, fins i tot les de prioritat invertida, de manera que 
és una eina eficaç en la pacificació de carrers de la ciutat, 
en coherència amb la recent modificació de l’ordenança de 
Circulació. Aquesta preveu la implantació de la prohibició de 
circular a més de 30 quilòmetres per hora, amb l’objectiu de 
reduir l’accidentalitat, el soroll i les emissions contaminants.

La policia local de Granollers 
adquireix un nou radar mòbil

cials de titularitat de tercers, per poder posar a 
disposició de persones en situació d’emergència 
habitacional. Actualment, el parc d’habitatge 
gestionat per Granollers Habitatge disposa d’un 
total de 23 vivendes de titularitat pròpia i 124 de 
titularitat de tercers, entre els pisos de la Borsa 
de Lloguer Municipal i els pisos cedits per la 
Sareb. 
Tant la regidora com l’alcalde han volgut desta-
car que cal seguir protegint el dret a l’habitatge 
i fomentant la seva accessibilitat tant amb 
ajudes directes com amb una aposta sostinguda 
per fer créixer el parc d’habitatge, que és molt 
deficitari tant a nivell municipal com a Catalun-
ya o a l’Estat. Mayoral ha insistit que “cal seguir 
reivindicant el retorn a l’esfera pública dels 
habitatges de titularitat de la Sareb, així com 
reclamant més recursos i acompanyament de 
l’estat i la Generalitat en el compromís per a la 
creació de parcs públics d’habitatge, per poder 
lluitar contra les desigualtats i garantir el dret i 
l’accessibilitat a l’habitatge”.
El procés per construir habitatge públic segueix 
en marxa amb el bloc del passeig de la Font 
Verda.

Els 17 habitatges estan 
repartits a diferents barris 
de la ciutat
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Comencen les inscripcions als cursos i tallers dels centres cívics

FEBRER
JUNY21

#segueixcultura

Segueix-nos a Facebook
@centrescivicsgranollers

10
DIUMENGE

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició “  
Tu investigues!” 
T’apropa a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar 
la natura com si fos un tresor. T’hi 
esperem ben encuriosit i preparat per 
investigar!

 — Dirigida a públic familiar, recomanada 
per a majors de 6 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Sessions: divendres a les 17.15 h, 
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org

12
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
BAOBAB, explica’m per què? 
Amb Judith Navarro Royo
Hora del conte (+3 anys)

20 h | Cinema Edison
Les set caixes
De Carles Canet, Valentí Roda i David 
Fontseca

13
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
BAOBAB, explica’m per què? 
Amb Judith Navarro Royo
Hora del conte (+3 anys)

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Si una nit d’hivern un viatger, 
d’Italo Calvino
Amb Anna Ballbona
Clàssics al dia. Club de lectura

14
DIJOUS

18.30 h | Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició  
“Música per la vida” 
Org.: AfiC

Aquesta temporada arriba plena de projectes creatius i estimulants per donar la 
benvinguda al 2021 amb més ganes que mai. Pel que fa als espectacles teatrals, 
podràs gaudir de comèdies de gran èxit com El mètode Gronholm, Sopar amb 
Batalla, Encara hi ha algú al bosc, Lo nuestro o Pegados.
Els equipaments d’Escena grAn ofereixen tot tipus de propostes musicals per 
grans i petits i en destaquen el concert de Pau Vallvé, i Maria Arnal i Marcel Bagès, 
que presenten també el seu nou disc.
El FEMAC (Festival de Música Acústica de Canovelles) enguany celebra la seva VIII 
edició, amb un concert que tindrà convidats de luxe amb artistes com Anna An-
dreu, Meritxell Neddermann, Ferran Palau o Acústiquem.
I en l’apartat de dansa, un espectacle que ret homenatge a Einar Wegener:  
Jo dona, a Lili Elbe.
Les formacions residents presenten els espectacles Ceremony of Carols de Veus-
Cor infantil, Messies de Händel amb el Cor de Cambra, Festival Vivaldi per part de 
l’Orquestra de Cambra i tots els espectacles del Cicle Carles Riera.
Trobareu tota la programació a: www.escenagran.cat

Crítica social, música clàssica, òpera, titelles, 
dansa, circ, humor i molt més a la temporada 
d’hivern d’Escena grAn

15
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El Museu de Granollers acull l’exposició BM Gra-
nollers. 75 anys d’Esport, Societat i Cultura, una 
mostra que recorre la història de l’emblemàtic 
club durant aquests 75 anys d’existència.
La mostra compta amb elements i documentació 
cedida pel Club, per l’Arxiu Municipal de Grano-
llers, per l’Arxiu Joan Barbany i per moltes perso-
nes que han col·laborat per fer-la possible.
Com a curiositat, es pot veure la pilota amb què 
es va jugar el partit de la final de la Recopa d’Eu-
ropa de la temporada 1975/76 i que va donar al 
BM Granollers la copa d’Europa.
També es pot visionar el documental realitzat per 
VOTV, “Orgull BMG”, un recorregut per la història 
del club, amb direcció d’Eloi Vila.
L’exposició proposa un viatge des d’aquella prime-
ra il·lusió de l’any 1944 per impulsar un nou esport, 
fins a convertir-se en un club on participen més de 
quatre-cents cinquanta jugadors i jugadores i una 
part indissoluble del teixit vital de la ciutat.
Mentre duri la mostra, l’Espai Obert del Museu 
de Granollers es convertirà en un espai de joc i 
un espai d’emoció viscuda durant 75 anys per la 
ciutat, a travès del BM Granollers.
L’exposició compta amb una activitat relacionada: 
la conferència “El BM Granollers i l’esport feme-

L’exposició BM Granollers. 75 anys d’Esport, 
Societat i Cultura es pot veure al Museu de 
Granollers fins a l’11 d’abril

ní”, a càrrec de Gemma Barbany, Lambert Botey 
i Andrea de la Torre. Serà el dijous 21 de gener de 
2021, a les 19.30 h a la sala d’actes del Museu de 
Granollers.

La mostra compta amb objectes 
i documentació cedits pel club, 
l’Arxiu Municipal i l’Arxiu Joan 
Barbany, entre altres

Les inscripcions als cursos i tallers dels centres cívics, per al període de febrer a 
juny, es poden realitzar entre els dies 18 de gener i 5 de febrer de 2021.
La inscripció es pot fer a través del web www.granollers.cat/centrescivics o presen-
cialment a qualsevol dels cinc centres cívics de la ciutat.
En total, s’ofereixen una cinquantena de cursos. Els programats per les entitats 
seguiran en format en línia fins que les mesures epidemiològiques permetin tornar 
a l’activitat de forma presencial.
Els cursos, tallers i xerrades que s’ofereixen des de la Xarxa de Centres Cívics 
seran íntegrament en línia.
Entre aquests, destaquen els cursos de cuina (Cuina del món, Cuina vegetariana, 
Iniciació a la cuina i Rebosteria), les xerrades sobre alimentació (Pèrdua de pes 
saludable vs mites alimentaris i dietes miracle ¿a quins fem cas i a quins no? i 
Com llegir l’etiquetatge dels aliments, fer una compra adequada i així elaborar un 
menú setmanal), la xerrada sobre salut emocional Gestiona la incertesa en temps 
de pandèmia, el curs sobre tècniques per vèncer l’insomni, o els cursos de dibuix 
(Aprèn a dibuixar i Tècnica pictòrica amb tinta xina).
Les persones usuàries també compten amb l’Aula Oberta, per resoldre dubtes de 
les plataformes en línia, al Centre Cívic Nord (dilluns i dimecres, de l’11 de gener al 
24 de febrer de 2021, de 16.15 h a 19.15 h. Cal demanar cita prèvia al 938406069).
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14
DIJOUS

19 h | Biblioteca Roca Umbert
La nit de les criatures,  
de Toni Morrison
Amb Albert Rubio
Novel·la. Club de lectura

15
DIVENDRES

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

17.30 h | Centre Cívic Jaume Oller
DiverDivendres. DiverCrea:  
Taller de pop-up!

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
familiar (1 adult + 1 o 2 infants)  
a partir del 4 de gener.

 — Places limitades
 — Més informació al 93 879 58 92

18 h | Teatre Auditori
Improvisació al piano
Concert familiar del Cicle Carles Riera 

 — Preu: gratuït

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4
Grup 1. Club de lectura infantil (10-11 
anys)

19 h | Teatre Auditori
Carles Marigó
Un recital per a piano per sorprendre el 
públic!

 — Preu: 10 euros

20 h | Llevant Teatre
Elles
Un trio de dones reparteixen canya i 
humor sincer a parts iguals.

 — Preu: 15 euros

16
DISSABTE

18 h | Nau B1
Concert amb Pau Vallvé  
presentant el nou disc  
La vida és ara

 — Preu: 20 euros (amb descomptes)
 — Es repeteix a les 20 h

20 h | Teatre Auditori
Sopar amb batalla 
Una comèdia negra de Jordi Casanovas 
en què aflora el millor i pitjor d’un grup 
de parelles

 — Preu: de 12 a 25 euros

17
DIUMENGE

12 h | Cinema Edison
Baby Esfèric
T’imagines ser testimoni del naixement del 
nostre planeta i compartir-ho amb el teu 
nadó?

 — Preu: de 2 a 5 euros

19 h | Llevant Teatre
Elles
Un trio de dones reparteixen canya i 
humor sincer a parts iguals.

 — Preu: 15 euros

19 h | Teatre Auditori
Sardanova 
Una fusió entre la música de sardana i la 
sonoritat del rock, el pop i el funk

 — Preu: de 9 a 18 euros

18
DILLUNS

16 h | Centres Cívics de Granollers
Inici d’inscripcions als cursos i 
tallers dels Centres Cívics

 — Inscripcions fins al 5 de febrer a 
www.granollers.cat/centrescivics o 
presencialment als cinc centres de la 
ciutat.

19 h | Teatre Auditori
Encara hi ha algú al bosc,  
de A.M. Ricart
Amb Francesc Viñas
Llegir el teatre. Club de lectura

19
DIMARTS

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

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Trobada amb l’escriptor  
Arturo Padilla
Errata. Club de lectura jove (12-16 anys)

20 h | Cinema Edison
Uno para todos  
de David Ilundain
Cicle Gaudí

20
DIMECRES

18 h | Museu de Ciències Naturals
Xerrada- El banc de llavors del 
Museu, un repte local amb visió 
global
La sessió pretén bascular entre els 
reptes globals i els locals que haurà 
d’afrontar la nostra societat des d’un 
punt de vista agrícola: la necessitat de 
preservar les llavors locals, la generació 
de models climàtics que poden preveure 
els efectes a l’agricultura al llarg de les 
properes dècades i, com aquests reptes 
s’entrellacen en un present incert en 
què la biodiversitat agrícola pot ser un 
dels desllorigadors per afrontar aquests 
reptes de futur.

 — Activitat gratuïta en línia, via ZOOM, 
amb inscripció prèvia a través  
de la web del museu (agenda).
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esperem ben encuriosit i preparat per 
investigar!

 — Dirigida a públic familiar, recomanada 
per a majors de 6 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Sessions: divendres a les 17.15 h, 
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar:  
La vida dins d’un formiguer
Com és un formiguer, com funciona i 
quina funció tenen les formigues que 
el formen? Vine a conèixer aquestes 
incansables treballadores i a descobrir 
la seva gran importància dins el nostre 
ecosistema.

 — Activitat adreçada a tots els públics. 
Recomanada a partir de 8 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
(15 dies abans de cada sessió)

 — L’activitat es repeteix cada divendres

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4
Grup 2. Club de lectura infantil (10-11 
anys)

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

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller invertebrats:  
insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller sobre petits animals on podràs 
gaudir de la sensació de tocar una 
aranya, crancs i insectes.

 — Activitat adreçada a tots els públics
 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
(15 dies abans de cada sessió)

 — L’activitat es repeteix cada divendres

19.30 h | Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició: 
Elogi del malentès
Presentació de l’exposició i visita 
comentada de la mà de Joana Hurtado, 
comissària de la mostra.

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

20 h | Teatre Auditori
Quan els crancs portin talons
Els Escarlata presenten un espectacle 
basat en la seva pròpia vida com a 
parella.

 — Preu: de 8 a 15 euros

23
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Sonets i Macbeth.  
Aproximació a Shakespeare
Cremem els clàssics. Club de lectura +17

12 h | Biblioteca Can Pedrals
Literatura Km 0. Cicle de  
trobades DO Vallès Oriental 
Trobada amb els escriptors Jordi Masó i 
Ramon Mas  
Conduïda per Esteve Plantada 

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: El cel més brillant  
de l’any
Les llargues nits d’hivern són també 
les més vistoses. El cel s’engalana amb 
les estrelles més brillants presidides 
per Sirius, el gos del caçador Orió. En 
el cinturó d’aquest mític personatge 
s’amaguen ni més ni menys que els Tres 
Reis d’Orient. Però Orió i el Toro són els 
protagonistes d’una terrible baralla. 
Voleu saber per què? Us ho expliquem al 
planetari.

 — Públic: adults i infants a partir de 6 
anys

 — Preu: adults 3 euros i infants 1 euro
 — Reserves: 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org  
(15 dies abans de cada sessió)

 — Sessions: diumenge 17 de gener a les 
11.15, 12.15 i 13.15 h  
i dissabte 23 de gener a les 16.15, 
17.15 i a les 18.15 h.

21
DIJOUS

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

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

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

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

19 h | Espai d’Arts de Roca Umbert
Visita comentada amb l’artista,  
a l’exposició Blank,  
de Lurdes Basolí

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia 

19 h | Museu de Ciències Naturals
Armas, gérmenes y acero,  
de Jared Diamond
Amb Andreu Ubach
Taxonomia. Club de lectura i ciències 
naturals

19.30 h | Museu de Granollers
Conferència: El BM Granollers i 
l’esport femení 
A càrrec de Gemma Barbany, Lambert 
Botey i Andrea de la Torre
Organitza Centre d’Estudis de l’Associació 
Cultural de Granollers i Museu de 
Granollers.

22
DIVENDRES

17.15 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Tu investigues!” 
T’apropa a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar 
la natura com si fos un tresor. T’hi 
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cançons pròpies i versions, teixeix un 
ambient i una història que captiva, 
emociona i crea una perfecta aura i 
simbiosi entre públic i artista, que, per 
uns moments, s’aproximen fins a crear 
una vetllada entre amics.

30
DISSABTE

12 h | Teatre Auditori
Més enllà dels miralls

 — Visita guiada familiar 
 — Preu: 3 euros
 — Es repeteix a les 17 h

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Tu investigues!” 
T’apropa a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar 
la natura com si fos un tresor. T’hi 
esperem ben encuriosit i preparat per 
investigar!

 — Dirigida a públic familiar, recomanada 
per a majors de 6 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Sessions: divendres a les 17.15 h, 
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org

19 h | Nau B1
Concert amb Las Migas  
+ Maria la Blano
Las Migas presenten el disc Empatía

 — Preu: 12 euros

31
DIUMENGE

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Tu investigues!”
T’apropa a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar 
la natura com si fos un tresor. T’hi 
esperem ben encuriosit i preparat per 
investigar!

 — Dirigida a públic familiar, recomanada 
per a majors de 6 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Sessions: divendres a les 17.15 h, 
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org

17.30 h | Teatre Auditori
Vivaldi, peti qui peti!
Us convidem a conèixer la vida de Vivaldi 
i la seva música a través d’un concert 
familiar dels solistes de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers. 

 — Preu: 3 euros

19 h | Teatre Auditori
Festival Vivaldi
Amb l’Orquestra de Cambra de 
Granollers

 — Preu: de 10 a 20 euros

 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
(15 dies abans de cada sessió)

 — L’activitat es repeteix cada divendres

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller invertebrats:  
insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller sobre petits animals on podràs 
gaudir de la sensació de tocar una 
aranya, crancs i insectes.

 — Activitat adreçada a tots els públics
 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org  
(15 dies abans de cada sessió)

 — L’activitat es repeteix cada divendres

20 h | Llevant Teatre
Rastre Argelers 
Un viatge en la memòria dels refugiats 
de la Guerra Civil espanyola atrapats a 
França.
En commemoració  del Dia Internacional 
en memòria de les Víctimes de 
l’Holocaust (27 de gener). Postfunció a 
càrrec de l’historiador Joaquim Aloy.

 — Preu: 15 euros

20.30 h | Gra. Equipament Juvenil
DNIT. Concert amb Non Jambi
Cantautora granollerina de pop folk 
mediterrani, investiga en les seves 
pròpies cançons la sensibilitat i la 
realitat dels sentiments acompanyada 
d’un ukelele baríton, la seva 
característica veu trencada. Amb 

Teatre per commemorar el Dia Internacional 
en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust
Granollers s’afegeix a la commemoració d’aquesta diada amb la programació 
de l’obra de teatre Rastre Argelers, basada en el testimoni de refugiats de la 
Guerra Civil als camps de concentració del Rosselló. Aquesta proposta, impul-
sada per Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau i Escena Gran, es podrà veure 
a Llevant Teatre el divendres 29 de gener, a les 8 del vespre. Després de la 
representació, tindrà lloc la xerrada postfunció amb l’historiador Joaquím Aloy. 

Més informació i reserva d’entrades: www.escenagran.cat

La celebració dels actes 
de Segueix Cultura queda 
supeditada a la situació 
epidemiològica de cada 
moment.  
Recordeu portar la 
mascareta, guardar la 
distància i rentar-vos 
sovint les mans.
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23
DISSABTE

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Tu investigues!” 
T’apropa a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar 
la natura com si fos un tresor. T’hi 
esperem ben encuriosit i preparat per 
investigar!

 — Dirigida a públic familiar, recomanada 
per a majors de 6 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Sessions: divendres a les 17.15 h, 
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org

18 h | Museu de Granollers
Dibuixa i compon el retaule  
de la teva vida
A partir de fotografies compondrem 
el nostre retaule particular combinant 
dibuix i collage. Cal portar fotografies 
personals. 

 — Per a famílies amb infants a partir de 
6 anys i adults.

 — Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
 — Més informació i inscripcions al,  
93 842 68 40 i museu@granollers.cat

18 h | Museu de Ciències Naturals
Activitat Astronòmica:  
La lluna amb telescopi
Donada la seva proximitat la Lluna és 
l’astre més espectacular de tots. Amb 
el telescopi es veu amb tot detall la 
superfície amb una resolució de fins a  
2 km (tot just podríem endevinar la 
ciutat de Granollers). Els enormes 
cràters, d’un centenar de quilòmetres 
de diàmetre, són testimonis d’un 
passat violent. Us endureu una imatge 
inoblidable! En cas de cel cobert o pluja 
l’activitat quedarà anul·lada. 

 — Activitat adreçada a tots els públics
 — No cal reserva prèvia
 — Activitat gratuïta

20 h | Teatre Auditori
Pegados, el musical
Una parella es coneix a una discoteca i 
es queda “enganxada”. Voleu saber com 
acabaran?

 — Preu: de 10 a 20 euros

24
DIUMENGE

11.30 h | Cinema Edison
Fritz un conte revolucionari
Petit Edison

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Tu investigues!” 
T’apropa a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar 
la natura com si fos un tresor. T’hi 
esperem ben encuriosit i preparat per 
investigar!

 — Dirigida a públic familiar, recomanada 
per a majors de 6 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Sessions: divendres a les 17.15 h, 
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@
museugranollersciencies.org

18 h | Parròquia Sant Esteve
Messies de Händel
Amics de la Unió proposa un Messies 
de Händel arranjat per a orgue a la 
Parròquia de Sant Esteve.

 — Preu: 7 euros

25
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Carta d’una desconeguda,  
de Stefan Zweig
Amb Francesc Viñas
Literatura i arts. Club de lectura

26
DIMARTS

19 h | Biblioteca Roca Umbert – En 
línia
Temporalitat
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Taller de pràctica filosòfica

27
DIMECRES

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

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

29
DIVENDRES

17.15 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Tu investigues!” 
T’apropa a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar 
la natura com si fos un tresor. T’hi 
esperem ben encuriosit i preparat per 
investigar!

 — Dirigida a públic familiar, recomanada 
per a majors de 6 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
 — Sessions: divendres a les 17.15 h, 
dissabtes a les 16.30 h  
i diumenges a les 11.30 h

 — Reserves al 93 870 96 51 o  
reserves@museugranollersciencies.org

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar:  
La vida dins d’un formiguer
Com és un formiguer, com funciona i 
quina funció tenen les formigues que 
el formen? Vine a conèixer aquestes 
incansables treballadores i a descobrir 
la seva gran importància dins el nostre 
ecosistema.

 — Activitat adreçada a tots els públics. 
Recomanada a partir de 8 anys

 — Preu: Adults 3 euros i infants 1 euro
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ENTREVISTA A

Quan era petit s’imaginava essent empresari?
La veritat és que no, perquè no tenia una vocació 
concreta. Per això vaig estudiar direcció i administra-
ció d’empreses, que era una formació suficientment 
genèrica, i després em vaig dedicar a la consultoria 
estratègica per conèixer el món de l’empresa molt en 
global; això em va permetre saber com funcionen les 
empreses en diferents contextos i no encasellar-me en 
un sector concret. A l’empresa on treballava n’ajudàvem 
moltes a posar-se en marxa. Ens vam especialitzar en 
telecomunicacions en el moment en què la telefonia 
mòbil començava a ser una realitat. Així vaig aprendre 
què vol dir muntar empreses des de zero, i ho vaig anar 
conreant fins que vaig decidir muntar la meva.

Què li agrada més de la seva feina?
Diagnosticar i ajudar a resoldre possibles problemes de 
les empreses, i detectar i aprofitar oportunitats. La per-
cepció d’ajudar a transformar situacions és molt atractiva.

On és el seu lloc de treball?
Arreu del món. Tinc clients des d’Austràlia a Estats 
Units, passant per Europa, Àfrica i l’Orient Mitjà, i 
tenim oficines arreu. 

Traslladem-nos a una situació normal, sense pandèmia 
ni eleccions del Barça. Com és un dia a la seva vida?
Els dies són molt diferents perquè depèn d’on sigui 
del món em desperto a una hora o una altra. No tinc 
horaris gaire fixos i el meu cos pateix una mica aquesta 
globalitat de la meva feina. Els dies també canvien molt 

 
Víctor Font es podria convertir, el 
24 de gener, en el primer president 
granollerí de la història del Barça. 
Aquest repte va ser un dels motius 
pels quals l’empresari de 48 anys va 
tornar a establir-se l’any passat a la 
capital vallesana després de molts anys 
a l’estranger. Amb tot, com li agrada 
subratllar, sempre ha mantingut el 
vincle amb la ciutat on va néixer, on 
va prosperar l’empresa familiar –el 
conegut Garatge Eloy– i on va començar 
el camí que el va portar a convertir-se 
en un dels empresaris catalans més 
destacats. Ara, Font posarà tot aquest 
bagatge personal i professional al servei 
d’una cursa apassionant, en la qual 
parteix com un dels principals favorits.

en funció de si tinc reunions amb clients, amb l’equip, 
o em dedico a temes de gestió d’empresa. Tota aquesta 
diversitat m’enriqueix.

Com compagina la seva feina amb la família i el lleure?
La meva feina implica sacrificar més temps del que 
altres persones segurament dediquen a àmbits com 
la família. Però quan disposo d’aquest temps, intento 
aprofitar-lo al màxim.

Amb la perspectiva que li dona haver conegut molts 
països amb tota mena de cultures i maneres de ser, 
quines diferències troba en la manera de treballar?
Cada cas és un món. Per exemple, la cultura àrab té 
ritmes vitals diferents que els nostres, comencen a tre-
ballar i se’n van a dormir més tard i segurament tenen 
menys intensitat; en canvi, te’n vas a Nova York i allà és 
un no parar. A Sud-àfrica comencen la jornada a les 5 del 
matí, les primeres reunions son a les 6 i a les 4 de la tar-
da tothom és a casa. D’altra banda, també t’has d’adaptar 
a cada manera de fer negoci: a l’Orient Mitjà, per exem-
ple, normalment intenten evitar el conflicte i totes les 
reunions sembla que van molt bé, però després quan fas 
el seguiment t’adones que t’estan dient que no sense dir-
t’ho perquè, de fet, no gosen dir que no directament. 

Amb quina manera de fer es queda?
Amb la nostra, suposo que perquè sóc d’aquí. M’agrada 
la cultura del treball i l’intentar anar de cara sempre.

A nivell personal, què li ha aportat viure tant de 
temps fora?

ENTREVISTA A

“De totes les candidatures a la presidència del Barça,  
tenim claríssim que som els únics que tenim projecte”

Agafar perspectiva, habituar-me a la diversitat... D’altra 
banda, tinc amics de Granollers que van a treballar cada 
dia a peu i no entenen que jo pugui ser una setmana a 
Nova York, l’altra a Tòquio i la següent a Johannesburg. 
A mi, en canvi, això d’estar aturat i no voltar em costa.

Què significa la paraula Granollers per a vostè?
Casa meva. 

Quina vinculació havia tingut amb el teixit social, 
esportiu i cultural de la ciutat?
Jo havia jugat a tres equips de futbol locals: l’EC Grano-
llers, l’Atlètic del Vallès i el Gramix, que ja no existeix. 
D’altra banda, vaig ser escolta i vaig donar classes de ca-
tequesi, però posteriorment la vinculació amb la ciutat 
ha vingut limitada per la meva disponibilitat de temps.

Per estudis i feina ha viscut molts anys fora de la ciutat. 
Com ha evolucionat la seva vinculació amb Granollers?
Sempre he anat tornant. Vaig començar la carrera pro-
fessional el 1995 i des del principi em passava tota la 
setmana a fora i els caps de setmana a Granollers. I des 
que vaig anar a viure a fora, el 2004, amb la família 
sempre hem tingut la referència de tornar: el Nadal 
sempre l’hem passat aquí i als estius veníem per Sant 
Joan i ens quedàvem fins després de la festa major. 

Amb la perspectiva d’haver vist realitats urbanes molt 
diferents arreu del món, com veu Granollers en relació 
a d’altres ciutats de característiques similars?
Granollers per mi té l’atractiu de ser com un barri gran, 
sobretot si tens la sort d’estar pel centre. La vida de 
barri sempre m’ha agradat.

Li falta alguna cosa, a la ciutat, per acabar d’entrar al 
segle XXI?
En els darrers anys s’ha progressat moltíssim. Jo crec 
que encara hi ha camí per recórrer pel que fa a l’ús de 
la tecnologia perquè la ciutat sigui més intel·ligent i 
es millori la vida del ciutadà: parlo d’infraestructures, 
connectivitat, etc. Però això no és senzill: és una qüestió 
de quina massa crítica i quines capacitats hi ha. D’altra 
banda, Granollers té una mida que segurament la faria 
apta per fer de conillet d’índies, en aquest sentit.

Parlem del Barça. Com veu les seves possibilitats?
Estem molt centrats en poder-nos explicar al màxim 
nombre de persones. Tenim claríssim que som els únics 
que tenim projecte, perquè vam fer el diagnòstic fa 
més de sis anys i des de llavors venim treballant en les 
solucions.

Si guanya les eleccions, com compaginarà la presi-
dència amb la seva feina?

“M’agrada la 
manera de fer 

d’aquí: la cultura 
del treball i 

l’intentar anar 
de cara sempre”

Víctor Font
empresari i precandidat a la presidència del Barça

“Per mi, 
Granollers té 

l’atractiu de ser 
com un barri 

gran. La vida de 
barri sempre 

m’ha agradat”
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Hi haurà una primera fase en què hauré de dedicar 
la major part del meu temps al Barça per posar els 
fonaments del projecte que tenim treballat, però la idea 
és que el meu rol no sigui el d’un president executiu, 
poder tenir equips executius que s’encarreguin del dia 
a dia i que això em permeti compaginar el càrrec amb 
les meves obligacions professionals.

Com té pensat recuperar l’economia del club?
En l’economia del club hi ha dues parts. Una és el pla 
de xoc: si no es fa res, el tren és a punt d’estavellar-se; 
de fet, al març es preveu que ja no hi hagi diners per 
pagar nòmines, i al juny hi ha el venciment del deute 
a curt termini del club, que són 450 o 500 milions. 
Aquest pla de xoc forma part del pla de govern dels 
primers 100 dies. D’altra banda, hem de posar els 
fonaments perquè el club aprofiti al màxim el potencial 
que té, sobretot a nivell internacional, de monetitzar els 
seus 400 milions de seguidors. El Barça no els ha venut 
mai productes i serveis directament, i aquí és on tenim 
l’oportunitat.

Com pensa potenciar l’esport femení dins del club?
La idea és intentar assegurar que normalitzem el paper 
de la dona dins de l’entitat: no només a la junta direc-
tiva, sinó creant equips femenins a totes les seccions i 
també a les estructures executives. Als clubs de futbol 
en general tot gira al voltant dels homes quan en rea-
litat quasi un terç de la massa social són dones. Jo crec 
molt en la diversitat i en com permet que els projectes 
siguin molt millors. Per això, quan vam crear la junta 
directiva vam anar a buscar dones perquè sabem que 
n’hi ha i que de vegades no se senten interpel·lades. 
Això no és una voluntat en base a què ara tot això està 
de moda, sinó des del convenciment ferm que la diver-
sitat porta millors resultats.

Víctor Font, fa uns dies a la 
plaça Maluquer i Salvador. 
L’empresari, casat i pare de 
tres fills, s’ha tornat a establir 
a Granollers després de  
15 anys vivint a l’estranger
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Els grups municipals opinen

La Covid-19 ha accelerat transformacions 
que venien d’abans i ens ha empès a enten-
dre com de vulnerables i interdependents 
som com a societat, i com és d’important 
que ens cuidem els uns als altres.
Els serveis públics i les institucions han 
de ser reforçades per acabar amb la crisi 
sanitària produïda pel virus; cal prioritzar el 
sistema públic de salut després d’una dèca-
da de retallades del govern i impulsar de la 
manera més eficaç possible la recuperació 
econòmica i social, també per fer front al 
creixement de les desigualtats socials i als 
reptes que suposen el canvi climàtic i la 
transformació digital. Tot alhora, perquè és 
ara el moment i no podem perdre ni un 
segon. 
Són temps difícils, però les eleccions al Par-
lament de Catalunya són l’oportunitat per 
marcar un punt d’inflexió després d’una 
dècada que no ens ha dut res de bo.
Volem aportar un programa a l’altura de les 
prioritats del país, conscients de la situació 
i de les dificultats excepcionals del mo-
ment; però també de les enormes potencia-
litats, talent i empenta de la nostra societat. 
Ara més que mai necessitem un govern més 
exigent amb si mateix i amb l’acompliment 
dels seus objectius, per estar realment al 
servei del país i, sobretot, de les ciutadanes 
i dels ciutadans.
Quins objectius:
La reconstrucció social i la reactivació 
econòmica des del lideratge públic, amb 
diàleg social i en col·laboració amb la 
societat i el món local per reforçar el nostre 
estat del benestar i recuperar la força del 
teixit empresarial, associatiu i institucional.
El bon govern per garantir una gestió po-
lítica eficaç, una administració accessible 
i eficient, rigorosa i avaluable, i una bona 
gestió dels recursos que són de totes i tots. 
I el desenvolupament de polítiques que 
prioritzin la mitigació i l’adaptació al canvi 
climàtic, que és la crisi que també hem de 
guanyar.
La superació dels darrers anys, per passar 
a la col·laboració lleial entre institucions, 
a partir d’un millor autogovern i del diàleg 
per promoure la concòrdia entre els cata-
lans i les catalanes. 
Ara és el moment de recuperar aquests 
10 anys perduts, per guanyar els 10 anys 
vinents.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament 

Encetem un nou any marcat per la 
pandèmia i per una crisi que ho ha 
capgirat tot. A aquestes altures, és bo 
mirar enrere i fer balanç. El nou any 
seguirà marcat per unes condicions 
d’emergència extraordinàries i pel deure 
de seguir treballant per millorar la vida 
dels nostres veïns i veïnes.
Davant d’aquesta situació, des del 
nostre grup municipal seguim, com 
hem fet des del primer moment, fent 
propostes, aportant idees i demanant 
mesures orientades a pal·liar els efectes 
que l’emergència sanitària ha tingut 
en tots els àmbits, treballant per poder 
revertir les situacions més precàries i les 
desigualtats. Perquè aquesta crisi és una 
crisi humanitària mundial, que ens posa 
en perill a totes, i evidencia les debilitats 
i mancances del sistema.
A l’inici del mandat, ens plantejàvem 
diferents línies d’acció per poder tirar 
endavant el model de ciutat en què 
creiem. Un any i mig després, seguim 
més convençudes que mai que ens cal 
avançar per fer de Granollers una ciutat 
més viva, cohesionada i radicalment 
republicana, un model que ens ha 
d’ajudar a sortir d’aquesta situació.
En definitiva, venim d’un any totalment 
atípic i es fa necessari que ens propo-
sem fer les coses d’una manera diferent 
i posem en valor allò que molt sovint 
no teníem prou en compte: la cura de 
qui ens envolta. A més, durant aquests 
mesos ens hem refermat en allò que 
defensem des del primer dia; que les 
administracions, especialment els ajun-
taments, som l’administració clau per 
millorar la vida de la ciutadania, donant 
suport, tirant endavant polítiques públi-
ques i reclamant a les administracions 
superiors tot allò que ajudi a superar les 
adversitats i dificultats d’aquesta crisi.
L’any 2021 que tot just estrenem, hem 
de tenir ben clar que ens mantenim ben 
ferms en la idea de reactivar Granollers. 
Perquè aquesta crisi només la superarem 
si tots i totes ens en sortim!

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal ERC-AM

Año nuevo de esperanza

Comenzamos 2021 con optimismo y 
esperanza. 2020 ha sido un año difícil, 
angustioso. Son muchos los fallecidos por 
la pandemia de la Covid-19. Son numerosas 
también las familias, autónomos y pequeñas 
empresas que lo están pasando realmente 
mal. Precisamente son y serán ellos los ejes 
fundamentales de nuestra acción política.
Un año en el que seguiremos insistiendo 
en la necesidad de prolongar las ayudas, 
ese salvavidas que nos permita mantener 
puestos de trabajo y evitar el cierre de 
muchos proyectos empresariales. Estos 
incentivos económicos deben ir acompaña-
dos de políticas encaminadas a potenciar el 
desarrollo tecnológico y la digitalización de 
las empresas, para que éstas puedan ser más 
competitivas y resistir mejor el embate de 
potenciales rebrotes.
Se debería maximizar el conocimiento de las 
herramientas digitales y aumentar el número 
de hogares conectados. Hay que asegurarse 
de que ningún niño vea frenado su nivel de 
aprendizaje por no disponer de los medios 
adecuados y necesarios. Reducir la brecha 
digital nos permitiría contrarrestar las 
diferencias socioeconómicas de una parte 
de la población. Como partido liberal y 
progresista deseamos una sociedad en la que 
todos los ciudadanos sean libres y puedan 
progresar con las mismas oportunidades. 
Queremos una ciudad conectada y preparada 
para afrontar nuevos retos de futuro.
Sería necesario el incremento de las ayudas 
sociales a las personas en situación de 
exclusión social, así como ampliar la pro-
tección a las mujeres y niños víctimas de la 
violencia doméstica. Insistiremos también 
en la adquisición o construcción de vivien-
da social.
Además, deseamos que se refuercen las ac-
ciones encaminadas a fomentar un estilo 
de vida saludable y sostenible con el me-
dio ambiente. Que se potencie la economía 
circular, el reciclaje selectivo y la instalación 
progresiva de energías limpias y renovables 
en todos los equipamientos municipales. 
Apostaremos firmemente por el comercio 
local y el consumo de productos y servicios 
de proximidad, que son sinónimo de cali-
dad. Apoyaremos a entidades y asociaciones 
culturales, artistas y clubs deportivos de 
nuestro entorno, pues son imprescindibles 
para la salud anímica de nuestra ciudad. 

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

Gener és el primer mes de l’any del calendari 
gregorià, conegut també com a calendari occiden-
tal, cristià o civil acceptat internacionalment com a 
referent. El nom procedeix del romà Janus, déu de 
les llars romanes i guardià de les portes i entrades. 
Però no sempre ha estat el primer mes de l’any. En 
l’antic calendari romà (304 dies distribuïts en 10 
mesos) l’any començava en el mes de març, dedicat 
al déu de la guerra. Tenia desfasaments de temps i els 
pontífexs pagans el reajustaven anualment en l’últim 
mes. El 153 aC s’hi van afegir dos mesos al davant 
per facilitar als cònsols romans l’expansió cap a nous 
territoris. Juli Cèsar va acabar amb el desordre horari 
impulsant una reforma el 46 aC acordant que tots els 
anys es comptarien 365 dies, i que cada quatre anys 
se’n comptarien 366. No és fins a la instauració del 
calendari julià que es pren com a inici d’any l’1 de 
gener en lloc del tradicional 1 de març. Amb aquest 
calendari existia un error de 7,5 dies cada mil anys, 
motiu de la reforma al s. XVI del papa Gregori XIII 
amb la creació del calendari gregorià vigent.
No seria cap bestiesa afirmar avui, dos mil anys des-
prés, que l’any 2020 va començar per a tots nosaltres 
el mes de març, la nostra particular guerra amb la 
Covid-19. La pandèmia per SARS-COV2 va venir per 
sacsejar-ho i encallar-ho tot. A cavall de la sortida 
del solstici d’hivern, vàrem tenir els primers casos 
a Granollers. El temps va aturar-se sense treva per a 
molta gent, i per a molts altres el temps ha donat una 
segona oportunitat en la vida personal i col·lectiva 
com a ciutat i com a poble.
La pandèmia no pot eliminar les esperances de rege-
neració política i de governança. S’ha de respondre 
amb un bon govern i trobar un camí que faci factible 
el binomi economia i salut, sense oblidar posar 
fites i objectius per al progrés de la ciutat més enllà 
dels anys de mandat actuals. Tres reptes immediats 
són importants per a la ciutat: la nova licitació del 
contracte de neteja viària i recollida d’escombraries, 
la renovació de la concessió de l’aigua i l’abordatge 
econòmic dels estralls de la Covid-19. Granollers 
també té reptes a llarg termini en referència al 
creixement urbanístic a la zona nord o a les lleres 
del riu. Reptes en el model d’habitatge per a la gent 
gran o en el creixement hospitalari de qualitat per els 
propers 30 anys. Reptes transformadors en referència 
a la sostenibilitat del medi ambient, l’acció cultural 
i en l’encaix de la ciutat a nivell del segon cinturó 
metropolità. No tenir cap dels grans projectes pres-
supostats enguany esperant conèixer quants diners es 
disposaran d’Europa, fa un flac favor a l’organització 
de la ciutat. Prou bé sap Espanya com marxar de la 
comissió europea amb diners, quan segueix abusant 
dels drets humans soscavant l’estat de dret, davant 
el silenci i falta de coratge polític de la Comissió 
Europea i les nostres institucions. Coratge que ens 
és necessari com el d’Urquinaona, el tall de l’AP-7 o 
les Marxes per la Llibertat. L’any 2021 també és l’any 
d’unes noves eleccions al Parlament de Catalunya. 
Esperem que l’independentisme creixi i mantingui el 
lideratge, i que en la seva pluralitat trobi la força per 
la unitat necessària. 
Seria bo insistir-hi i fer nostra aquí l’antiga dita 
popular: “La fusta que has de gastar, en lluna vella de 
gener l’has de tallar.” 

Mònica Ribell i Bachs
Metge. Regidora de Granollers per la Independència 
– Primàries Catalunya 

Reforma horària ja!

És fosc, s’ha fet tard, a casa ja dormen. 
M’acompanya el tió, el sorollet de l’aigua 
de la font del pessebre i el reflex de les 
llumetes de l’arbre. Som en vigílies de les 
festes de Nadal i, com cada any, els boti-
guers obren amb il·lusió en dies festius 
per donar més i millor servei.
I per fer-ho possible, com han conciliat 
vida laboral amb vida personal des de 
l’aparició de la Covid? De sobte es van ha-
ver d’abaixar persianes, va frenar l’activitat 
de cop i vam començar a relacionar-nos 
des de la distància. Després van obrir 
persianes de nou amb cites prèvies, mas-
careta, aforament restringit o adaptació 
d’horaris i personal. I han seguit donant 
servei –a les xarxes, per telèfon, a domi-
cili, online– intentant sobreviure en una 
imparable muntanya russa que barreja por 
i incertesa, però amb valentia per persistir.
La màgia, els llums, la música i les mul-
tituds tornen a omplir de vida la ciutat, i 
s’esborra el record de carrers buits, apara-
dors foscos i persianes abaixades. Si no fos 
per les mascaretes, pels familiars, amics o 
coneguts que ens han deixat, sembla un 
Nadal normal. Però hem tornat a la des-
organització horària de sempre, heretada 
d’anys de creixement desordenat amb 
jornades de treball llargues. I hem tornat 
a oblidar-nos de la conciliació familiar, de 
la cura de la gent gran, dels infants, i hem 
renunciat a tenir temps per fer esport, per 
descansar, per la cultura o per l’activisme 
social.
Darrere de la devastadora pandèmia treu 
el cap una crisi econòmica que perjudica 
tots els sectors, sense distincions. Ara és 
quan l’impuls de la reforma horària pren 
més sentit que mai: cal establir un horari 
racional flexible a les necessitats d’igualtat, 
productivitat i participació de la ciuta-
dania. Un nou model horari adaptat a la 
nova realitat social, econòmica i cultural.
Ara apagaré l’ordinador per descansar, 
llevar-me amb la família, anar a treballar 
amb ganes i alegria; amb el desig que 
aquest article us faci reflexionar sobre 
com hauríem de gestionar el nostre preuat 
temps, per tenir temps per a tots i per a 
tot. 
Bon Any 2021! 

Laura Sabatés
Regidora de Junts per Granollers

L’Any Nou en 
un any de pandèmia

Cs
Necessitem un canvi per 
construir un futur millor

2021, l’any de 
reactivar la ciutat

PSCERCJuntsPrimàries
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Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Mesures vigents des del 7 de gener de 2021.

Activitats socials

Con�nament
nocturn

Cultura i activitats 
recreatives

Restauració

Comerços i
centres comercials

De les 22:00 h a les 
06:00 h

06:00 h - 21:00 h de dilluns a divendres
Petit comerç, centres comercials de 

menys de 400 m2 i mercats no sedentaris

30%

Actes religiosos
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Municipi:
restringides l’entrada i la sortida durant tota la setmana sense motiu justi�cat.
Mobilitat laboral només permesa quan no es pot teletreballar

Suspeses:
la resta d’activitats de lleure, esport 
escolar i activitats extraescolars

Permeses:
les activitats extraescolars i esportives que es 
realitzin als centres educatius amb els grups 
estables de convivència de les activitats lectives

Con�nament 
perimetral

A Catalunya:
restringides l’entrada i la 
sortida sense motiu justi�cat

Treball

Teletreball, excepte 
quan no sigui possible

Esport
Competicions suspeses

Esport a l’aire lliure: 
màx. 6 persones (excepte 

esport federat)

Equipaments esportius 
a l’aire lliure al 

50%

Oberts: alimentació, higiene i altres productes i 
serveis de primera necessitat (inclosos 

perruqueries i centres d’estètica amb cita prèvia)

Màx. 500 persones
i amb ventilació òptima, màx. 1.000 persones50%

Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, només per 
programació ordinària, museus, biblioteques i sales d’exposició Parcs infantils 

ocupació del 50%
(�ns a les 20:00 h)

Tancats: espais infantils lúdics 
interiors, festes majors, bingos, 

casinos i sales de joc

de la capacitat total
màx. 500 persones
i a l’aire lliure o amb ventilació 
òptima, màx. 1.000 persones

30%

Suspesos: congressos, convencions, 
�res i activitats assimilables

07:30 h - 09:30 h / 13:00 h - 15:30 h

Exterior      Interior

100% 30%
Recollida en el local �ns a les 22:00 h i 
lliurament a domicili �ns a les 23:00 h

  2  m de
separació entre taules

Noves mesures contra la 
COVID-19 a Catalunya
A partir del 7 de gener 

Màx.4
persones per taula

6 persones màx.

de 2 
bombolles
de convivència

Trobades en espais tancats: restringides al màxim i 
limitades a visites a persones amb dependència o  
vulnerabilitat, i sempre la mateixa bombolla de convivència

Excepte:
per causes justi�cades

Universitats: docència 
teòrica virtual

Batxillerat, cicles formatius i 
ensenyaments de règim general reglats: 
reducció de l’activitat presencial

ESO, primària i infantil: 
presencial

Educació

Extraescolars
i ed. lleure

Tancats: centres i recintes  
comercials de més de 400 m2

Tancats: equipaments esportius 
d’interior (excepte piscines al 30%)

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

