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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: Vista de la ciutat des de la Torre Pinós. Foto: Toni Torrillas

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 5 i 19 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS D’ALIMENTACIÓ
Dissabte 6 i 20 de febrer
Tot el dia. Plaça de les Olles

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de febrer
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de febrer
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA DE BROCANTERS i COL·LECCIONISTES
Dissabte 13 i 27 de febrer
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

ENCANTS SOLIDARIS ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 20 i 27 de febrer
De 9 a 14 h. Plaça Perpinyà

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.

Informació actualitzada a 
www.granollers.cat/agenda

EDIC TE DE CARNAVAL

DE L’ 11  AL  17  DE FEBRER

www.granollers.cat/carnaval

DISSABTE 13
Disfressa’t 

amb 
la família

COMPARTEIX LA TEVA DISFRESSA A INSTAGRAM 
Cita a @granollerscultura i utilitza l’etiqueta #ouisardina. 

Sortejarem regals culturals!

DIUMENGE 14. 12 h 
Ball de gitanes de Granollers
YouTube de l’Esbart Dansaire 
de Granollers 
Org.: Colla de Gitanes i Esbart 
Dansaire de Granollers

DIMECRES 17. 19 h
DIMECRES DE CENDRA
Versots de la Vella Quaresma 
i cremació d’en Carnestoltes

DIUMENGE 14
Pinta’t la cara, 

mira i balla 
el Ball de Gitanes

DILLUNS 15
Aprofita el dia 

de festa i ves vestit 
sense sentit!

  D E  L’O U  A  L A  S A R DI N A

C A R N AVA L
GR ANOLLERS 2021

DIMECRES 10. 19 h         
Arribada d’en Carnestoltes
DIJOUS 11. 10 h
DIJOUS GRAS
La Truita de Carnaval
Tutorial amb en Ramon Forns

SEGUEIX 
EL CARNAVAL 
A LES XARXES!   
Al canal Youtube de 
l’Ajuntament de Granollers
i xarxes socials 
de Granollers Cultura
i Som Carnaval

@granollerscultura   #ouisardina #carnavalgranollers

VIRTUAL

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

L’Ajuntament dona suport als sectors  
que tenen limitada la seva activitat  
publicant un llistat de restauradors

Vols sortir al llistat? Escriu-nos a comunicacio@granollers.cat

Consulta el llistat de bars i restaurants a:

www.granollers.cat/menjarperemportar

Prèviament, cal concertar l’entrevista 
trucant al telèfon gratuït 

900 124 124
o enviant un correu electrònic a 

sindic@sindic.cat

EL SÍNDIC A 

El proper dijous 18 de febrer de 2021 
l’equip del Síndic de Greuges de 
Catalunya farà atenció telemàtica a 
Granollers.

Atendrem les persones que vulguin 
fer consultes o presentar queixes 
sobre una actuació de l’Administració 
pública i també sobre les empreses 
que presten serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.).

Les visites s’atendran per videotrucada 
o telefònicament

Atenció

telem
àtica

GRANOLLERS 
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REPORTATGE

L’Arxiu del segle XXI, més de nou segles 
de documents a l’abast de tothom

L’Arxiu Municipal de Granollers 
celebra el quinzè aniversari de la 
seva ubicació a la nova seu situada 
a l’edifici del carrer Sant Josep. 
La sistematització del servei i la 
modernització del concepte del 
que es coneixia com a arxiu fins 
aleshores, han estat les noves bases 
que han portat a definir l’actual Arxiu 
Municipal de Granollers, apostant 
per la universalització del patrimoni 
documental i la memòria històrica. 

Fa 15 anys, amb el canvi d’ubicació al carrer  
Sant Josep, l’Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr) va iniciar un procés de transformació ba-
sada en la sistematització del servei i la moder-
nització del concepte d’arxiu. Aquestes van ser 
les bases per definir l’actual Arxiu Municipal de 
Granollers. 
Els instruments de gestió documental han anat 
canviant i s’han anat sofisticant amb el temps, 
permetent un major control i la gestió dels do-
cuments des de l’inici i durant tot el cicle de vida. 
Avui en dia, són elements indispensables per 
poder gestionar l’administració electrònica que fa 
anys que ja és una realitat a l’Ajuntament de Gra-
nollers. Els nous instruments de gestió faciliten 
l’accés i la consulta a tots els documents, tant 
per als usuaris interns com els externs, a fi de 
configurar una administració pública transparent 
i democràtica al servei dels ciutadans. 
Un altre dels objectius clau de l’Arxiu Municipal 
és el tractament arxivístic del patrimoni docu-
mental de la ciutat, potenciant la vessant d’arxiu 
històric i de ciutat, com a eina per al coneixement 
del passat i la recuperació de la memòria histò-
rica. Així, s’ha anat sistematitzant el tractament 
documental, des de la neteja i restauració, a la 
classificació i descripció en bases de dades per 
facilitar-hi l’accés a tota persona interessada: 
estudiants, investigadors i ciutadania en general. 
Tractament arxivístic, i posada a disposició i difu-
sió dels documents de valor històric, ja sigui del 
fons Ajuntament de Granollers com de privats, 
per posar en valor la necessitat d’incentivar les 
donacions i cessions de documents i fons, que 
són clau per interpretar la història local.

Els nous 
instruments 

de gestió 
documental 

garenteixen una 
administració 

pública 
transparent i 
democràtica 

al servei dels 
ciutadans

L’accés en línia

Des de l’inici, l’AMGr ha apostat per la digitalitza-
ció com un dels projectes principals per facilitar 
l’accés a la documentació, un accés telemàtic 
que en el context actual de pandèmia encara 
s’ha vist més necessari. Una part important dels 
documents d’arxiu estan disponibles a través de: 
Portal de l’Arxiu d’Imatges: amb més de 15.500 
fotografies des de 1874 dels diversos fons; les ex-
posicions fotogràfiques que s’han fet des de 2012 
periòdicament al vestíbul de l’Ajuntament; i un 
centenar de documents audiovisuals: films dels 
fons de l’Arxiu i entrevistes a testimonis a fonts 
orals. Finalment, l’apartat d’impresos i cartells, 
per mostrar diversos esdeveniments de la història 
local, s’ha iniciat enguany amb els programes i 
cartells de la Festa Major des de l’any 1901. 
L’Arxiu digital: s’ofereix més de 50.500 pàgines de 
documents d’arxiu des de 1438, amb els docu-
ments de la Universitat medieval de Granollers, la 
documentació relativa al bombardeig de 1938, les 
actes i acords de govern de l’Ajuntament des de 
1842, i documents d’altres fons com el Fons Ajun-
tament de Palou, el Fons Antoni Jonch o els llibres 
d’actes de la Unió Liberal de Granollers (1887-
1935). A l’apartat de premsa podeu consultar 104 
capçaleres de premsa històrica i butlletins locals i 
comarcals des de 1882. I un apartat d’estudis i pu-
blicacions on hi ha articles, monografies i treballs 
de recerca d’àmbit local i comarcal.
Xarxes socials: s’ha creat el canal d’Instagram  
@arxiu_granollers que ja suma un miler de segui-
dors, i que mostra fotografies antigues i difon les 
novetats i activitats de l’Arxiu, juntament amb el 
canal de Youtube per al contingut audioviusal.

L’Arxiu col·laboratiu i les activitats de difusió

La participació ciutadana, les activitats de difusió 
i el foment de la recerca també han estat pilars 
per permetre l’accés als documents i donar a 
conèixer el patrimoni documental, a més de 
contribuir a canviar la consideració dels arxius 
com a llocs de difícil accés i d’ús exclusiu per a 
estudiants i investigadors. 
El 2013 es van iniciar els projectes de participa-
ció ciutadana amb els tallers de descripció de la 
correspondència rebuda per l’Ajuntament al llarg 
dels anys i el grup de treball per documentar 
fotografies per ajudar-nos a identificar persones 
i espais, on han participat més de 90 voluntaris. 
En el cicle de les Tertúlies de l’Arxiu, al llarg de 
44 sessions hem escoltat el testimoni de 85 per-
sones que ens han relatat les seves vivències, tot 
rememorant microhistòries sobre temes diversos 
vinculats al passat de la ciutat. 
Tota l’activitat presencial de participació ciutada-
na s’ha hagut d’aturar per la crisi sanitària que 
estem vivint, tot i així la participació ciutadana 
ha seguit amb projectes en línia: transcripció 
d’actes històriques del Ple Municipal i de la Junta 
de la Unió Liberal; transcripció d’entrevistes de 
la secció de Fonts Orals; i el projecte Arxivem la 
Covid-19, amb la col·laboració d’una cinquantena 
de persones durant el confinament, algunes de 
les quals hi segueixen participant.
Entre les activitats que s’ha pogut seguir fent hi 
ha les exposicions fotogràfiques a la planta baixa 
de l’Ajuntament, amb 31 exposicions i més de 900 
imatges històriques. Durant tot aquest mes, hi 
podeu visitar la mostra “Recordant Granollers”, 
amb fotografies d’espais de la ciutat que han 
desaparegut o que s’han transformat.
Cada any l’Arxiu ha participat a la commemoració 
del Dia Internacional dels Arxius i del Dia Mundial 
del Patrimoni Audiovisual, en programacions de 
ciutat i de país, així com en la programació de visi-
tes didàctiques adreçades a la comunitat educa-
tiva amb l’objectiu de donar visibilitat al patrimoni 
documental i acostar els arxius a la ciutadania. 

L’aportació ciutadana, donacions i cessions 

Gran part del contingut documental que es mostra 
en les activitats de difusió i que incrementa el 
patrimoni documental de la ciutat prové de les 
donacions i cessions de particulars, empreses i 
institucions. Actualment l’AMGr compta amb 70 
fons documentals a més del fons propi de l’Ajun-

tament, fons personals, patrimonials, comercials i 
d’empreses, judicials, d’associacions i fundacions, 
religiosos i col·leccions. Les donacions i cessions, 
per petites que siguin, són fonamentals per com-
pletar el fons de l’Arxiu. Així es garanteix l’accés 
públic a material d’interès històric i cultural, de 
persones, famílies, col·lectius, entitats, associaci-
ons, empreses i comerços de la ciutat. 
L’Arxiu Municipal de Granollers transita per un 
GR, un sender de llarg recorregut, conservant el 
patrimoni documental de la ciutat, un patrimoni 
aplegat entre tots; un arxiu social, per a tothom, 
per avançar en la democratització de l’accés a la 
informació pública i que, incorporant tecnologia 
del segle XXI, treballa perquè es pugui consultar 
a qualsevol lloc del món i en qualsevol moment.

L’Arxiu Municipal permet la conservació 
del patrimoni documental de la ciutat i la 

recuperació de la memòria històrica

L’Arxiu Municipal 
democratitza 

l’accés a la 
informació 
pública i la 

fa accessible 
incorporant 

tecnologia del 
segle XXI 

L’arxiu en xifres

• 70 Fons o col·leccions (s. XII-actualitat)
• 3.824,1 metres de documents (1252-actualitat)
• 440.923 imatges (1874-2019)
• 1.905 pergamins (segle XII-1800)
• 3.907 programes de mà de cinema (1924-2013)
• 1.200 mapes i plànols (1880-2001)
• 350 documents sonors (1974-2001)
• 490 documents audiovisuals (1914-2010)
• 12.575 impresos i cartells (1850-2017)
• 4.500 monografies i estudis (1841-2020)
• 458 capçaleres de premsa i butlletins (1882-2020)
• 360 entrevistes a testimonis (1985-2020)
• Arxiu Digital 380.240 pàgines de documents (1438-2019)
• Arxiu d’Imatges 15.938 imatges, audiovisuals i documents 

gràfics (1874-2020)

Hospital de Granollers,  
anys 60. Autor desconegut

Escut de Granollers dins  
dels Comptes del clavari  
de la Vila de 1610 a 1611

Visita escolar a les depen-
dències de l’Arxiu, 2019
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S’ha iniciat la primera fase de construcció del 
nou equipament de serveis socials de Can 
Relats, al carrer de Martí Grivé. Les obres 
consisteixen en la rehabilitació de la façana, la 
construcció de l’equipament a la planta baixa 
i el condicionament dels espais exteriors. El 
termini d’aquesta primera fase és de cinc me-
sos, amb un pressupost de 452.955,79 euros, 
IVA inclòs. Les obres aniran a càrrec del grup 
constructor Viscola, Construccions, Àrids i 
Formigons, SA.
L’edifici de Can Relats s’aixecarà darrera de la 
façana existent protegida. El projecte ha estat 

dissenyat per la Unió Temporal d’Empreses 
(UTE) de Maira Gonzalez & Francesc Vargas, 
l’equip d’arquitectes que va guanyar el concurs 
públic convocat per l’Ajuntament. 
El projecte aposta per la recuperació, la rein-
terpretació i el respecte dels elements cons-
tructius propis de l’edificació en ciutats jardí 
del segle XIX i els elements originals de Can 
Relats: la façana principal i les magnòlies del 
jardí d’accés. La nova construcció incorpora 
millores de l’accessibilitat i mesures d’estalvi 
energètic i d’arquitectura passiva com són la 
ventilació creuada, l’increment de l’aïllament i 
finestres que aprofiten la llum natural.

Serveis socials per als més petits

A l’edifici de Can Relats es reubicaran serveis 
socials situats actualment a l’Espai Cangur, al 
carrer de Roger de Flor. Inicialment es tras-
lladarà l’Espai Familiar Petits i Grans, destinat 
a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies, on 
es fan activitats lúdiques, educatives i altres 
aprenentatges d’atenció específica als nadons, 
en horari de matí; i també el grup de 3 a 6 anys 
del Centre Obert Sud en horari de tarda, on es 
potencia l’adquisició d’aprenentatge d’hàbits i 
normativa social, a través d’activitats lúdiques i 
relacionals.

Nou equipament municipal 
per a la petita infància a Can Relats

Imatge virtual del nou equipa-
ment de Can Relats.  
El projecte respectarà la 
façana existent protegida i les 
magnòlies del jardi d’accés

S’inicien les obres de millora de la mobilitat a 
l’entrada de Granollers per la carretera BV-1432 

El 25 de gener han començat les obres de mi-
llora de l’entrada de Granollers per la carretera 
BV-1432, venint de Lliçà d’Amunt, entre la C-17 i 
l’estació de Renfe. Les obres pretenen pacificar 
el trànsit de l’entrada a la ciutat per ponent i 
millorar l’accessibilitat dels barris de Can Gili i 
Terra Alta, així com de les urbanitzacions, amb 
la construcció d’una nova rotonda a l’alçada 
de Terra Alta. En aquest punt, s’iniciarà un 
tram més urbà amb un itinerari per a vianants 
i ciclistes, paral·lel a la carretera i separat per 
un parterre verd, consolidant una mobilitat més 
segura, ordenada i sostenible.
El projecte s’ha dividit en dues fases. La prime-
ra fase, iniciada el 25 de gener, es preveu que 
acabi el setembre de 2021, i es correspon a les 
obres que van des de la rotonda de la C-17 fins 
a l’inici de les rampes a tocar del pont sobre la 
via. La segona fase, prevista per 2022, intervin-
drà en la connexió amb el carrer Joanot Marto-
rell i amb la carretera de Canovelles.
Les obres de la primera fase van a càrrec de 
l’empresa de construccions Pasquina, SA, 
per un import de 865.150 euros, IVA inclòs, 
uns 200.000 euros per sota del preu de licita-
ció. El cost de les obres serà compartit entre 
l’Ajuntament de Granollers i la Diputació de 
Barcelona, titular de la BV-1432, que ha estat 
responsable de la licitació i adjudicació de les 
obres, així com del seu seguiment i direcció.

Descripció de l’actuació

L’actuació es conforma a partir de l’aprofitament 
de la plataforma actual, majoritàriament de tres 
carrils i vorals amplis. El projecte preveu paci-

ficar el trànsit amb un sol carril per sentit, més 
estret, excepte en el tram de gir a la carretera 
de Canovelles.
Després de la sortida de la C-17 i a l’alçada d’un 
camí existent, l’itinerari se situarà al costat nord 
i així es mantindrà fins a l’accés al carrer Josep 
Escobar i també més enllà fins el punt enfrontat 
amb l’accés al barri de Terra Alta. Aquest reco-
rregut de l’itinerari pel costat nord tindrà una 
longitud de 300 metres. Superat aquest tram, 
i sempre en sentit Granollers, es projecta una 
nova rotonda de 8 metres de radi interior. En 
aquest punt, l’itinerari canviarà de costat i passarà 
a transcórrer per la banda sud, fins a l’inici de 
les rampes d’accés a Terra Alta, amb un itinerari 
compartit per ciclistes i vianants.
Es col·locarà una nova vorada a la carretera per 
separar el trànsit de vehicles del voral. A continua-
ció de la vorada s’iniciarà un parterre separador 
d’1,5 metres d’amplada, en el qual s’hi ubicarà el 
nou enllumenat públic i s’hi plantarà nou arbrat. 
A continuació, hi anirà l’itinerari compartit de via-
nants i ciclistes de 3 metres d’amplada.

Calendari d’execució de la primera fase 

La primera acció serà modificar el traçat de 
les canalitzacions de la xarxa de telecomunica-
cions (servei de telefonia i fibra òptica). Des del 
febrer i fins a inicis de juliol, es faran millores 
de les voreres dels dos itineraris, nord i sud, i 
el mur que ha de contenir la rotonda i les noves 
escales. Durant el mes de juliol i els primers 
dies d’agost està prevista la construcció de la 
rotonda. I finalment, durant el mes d’agost, està 
previst centrar l’activitat a la zona més propera 
a la cruïlla de la carretera de Canovelles i al 
costat de les rampes que pugen a Terra Alta: es 
faran els murs i la vorera del tram del semàfor 
de la cruïlla. En una fase final de l’obra es faran 
els acabats: pavimentació, enllumenat, senyalit-
zació i jardineria. 
Durant les diferents fases de les obres, no es 
preveuen moltes afectacions al trànsit per-
què s’actuarà bàsicament en els vorals i les 
obres de més afectació es faran durant el mes 
d’agost, quan hi ha menys intensitat de trànsit. 
Durant les obres, la sortida de Terra Alta cap a 
la BV-1432 estarà tallada i s’hi haurà d’accedir 
per la carretera de Canovelles. Totes les afecta-
cions de mobilitat estaran senyalitzades i seran 
comunicades als veïns amb antelació.

Imatge virtual de com es 
preveu arranjar l’entrada 
oest de Granollers

L’Ajuntament de Granollers ofereix assistència psicològica a les 
persones afectades per la Covid-19 amb l’objectiu de millorar el 
seu benestar emocional.
El programa contempla un servei d’atenció psicològica amb ses-
sions terapèutiques individuals o grupals, conduïdes per psicòlegs.
Per poder optar al programa de suport psicològic cal ser resident 
a Granollers, que l’atenció sol·licitada estigui relacionada amb les 
conseqüències socials, personals, econòmiques... derivades de la 
pandèmia de la Covid-19 i no estar rebent cap suport i/o atenció 
psicològica per part d’altres professionals.

PROGRAMA D’AJUT PSICOLÒGIC
A LES PERSONES AFECTADES PER LA COVID-19

Programa municipal inclòs en el Pla de 
mesures socioeconòmiques per fer front 
a la crisi de la Covid-19

Les persones interessades cal que enviïn 
un correu electrònic a
salutpublicaiconsum@granollers.cat
o truquin al 93 842 66 68

+info: www.granollers.cat

ACTUALITAT

76

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2021

https://granollers.cat/


Trobades amb autores comarcals i dos Bibliolab 
a les Biblioteques de Granollers

Les Biblioteques de Granollers han creat “Literatura Km 0. Cicle de 
trobades DO Vallès Oriental” que programa converses i diàlegs per donar 
veu a autors i autores de proximitat, amb segell local i amb obres desta-
cades entre les novetats editorials recents. Les converses són conduïdes 
pel periodista cultural i poeta granollerí Esteve Plantada i es podran 
seguir en línia al canal de Youtube de Biblioteques de Granollers. Així, la 
primera trobada serà el dissabte 13 de febrer, a les 12 h, amb els es-
criptors Jordi Masó i Ramon Mas. La segona cita del cicle serà el 27 de 
febrer, també a les 12 h, amb les escriptores Eva Baltasar, Núria Busquet 
i Anna Ballbona. I la tercera proposta serà el 27 de març, a les 12 h, amb 
la poeta i música Ivette Nadal i el poeta Pol Pagès.

En marxa dos projectes Bibliolab

Dos projectes presentats per Biblioteques de Granollers han obtingut el 
suport del programa Bibliolab de la Diputació de Barcelona que desen-
volupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al conei-
xement a través de l’experimentació i metodologies innovadores en un 
entorn col·laboratiu obert a la ciutadania. El primer projecte és Biblio-
Mobilitat, impulsat amb l’associació Granollers Pedala, que proposa una 
reflexió sobre la ciutat i l’entorn urbà a partir de l’anàlisi de la mobilitat 
al voltant de les biblioteques. L’estudi dels desplaçaments serà el punt 
de partida per a una aproximació crítica i propositiva a l’espai urbà de la 
ciutat i a la configuració dels carrers, i a una major comprensió i sensibi-
lització respecte la problemàtica de la qualitat de l’aire. 
L’altre projecte, Post-Data LAB, es fa conjuntament amb l’Associació 
Cultural Tramoia. Es dirigeix a públic jove (entre 16 i 21 anys) que forma 
part dels programes de formació i inserció (PFI) del Centre Vallès i pretén 
acostar-los a les biblioteques, alhora que treballen en processos de co-
creació. El jovent treballarà sobre el concepte de col·lapse amb 3 artistes 
residents a Roca Umbert Fàbrica de les Arts de diverses disciplines.

Canvis en els col·legis electorals per les eleccions del 14F

El Consell de la Formació Professional i 
l’Ocupació de Granollers va aprovar en la seva 
darrera sessió plenària, celebrada dimarts  
19 de gener, un nou pla de treball, que vol donar 
continuïtat a l’iniciat fa tres anys, però alhora 
adaptar-se a les dificultats que ha comportat 
la situació de pandèmia de la Covid-19 per als 
estudis d’FP.
Així ho va explicar el regidor d’Educació, Fran-
cesc Arolas, qui va recordar que s’ha reduït la 
mobilitat internacional dels estudiants, “entre 
altres qüestions que no s’han pogut desenvolu-
par com es voldria”.
En aquest línia, Pere Gabern, secretari del 
Consell de la Formació Professional, va afegir 
que “la Covid-19 representa una frenada per la 
formació dual, perquè el fet de no poder anar a 
les empreses o tenir la presencialitat dels tre-
balladors limitada, ha frenat aquesta modalitat 
de l’FP”.
Així, el pla de treball es divideix en sis línies 
estratègiques, que passen per les relacions 
institucionals, la difusió i el prestigi de l’FP, 
l’orientació i l’acreditació professional, la lluita 
contra l’abandonament escolar prematur, la 
promoció de la relació entre empreses, forma-
ció, innovació, emprenedoria i mobilitat inter-
nacional en l’FP, i la planificació estratègica de 
l’FP en el territori. Cadascuna d’aquestes línies 
contempla una sèrie d’actuacions, com poden 
ser realitzar la 12a edició de la Fira Guia’t i la  
2a edició de la mostra de la indústria 4.0, adap-
tades al context de la pandèmia i preveient la 
seva realització en línia, avaluar i difondre els 
serveis d’orientació, analitzar els diferents pro-
grames (PFI, Joves sense ESO, Escola d’Adults, 

Granollers és líder en matriculats  
en FP de Grau Mitjà i en FP Dual

Garantia Juvenil...) per donar una resposta co-
muna i adequada o seguir impulsant l’FP Dual.

Granollers, líder en matriculats en FP

La sessió també va servir per donar a conèixer 
algunes dades respecte les persones matricu-
lades en estudis d’FP a Granollers, oferides per 
l’Observatori Dualiza de la Fundación Bankia 
por la Formación Dual.
Així, Granollers compta amb més estudiants 
matriculats en FP de grau mitjà (55,9 %) que 
Catalunya (46,9 %) i Espanya (41,8 %), segons 
dades del curs 2018-19. Pel que fa a FP Dual, 
Granollers destaca amb un 7,7 % de matricu-
lats, per sobre de la mitjana de les comunitats 
líders com Navarra (7,55 %), Madrid (6,14 %) i 
Catalunya (4,66 %), durant el curs 2018-2019.
Per famílies, Informàtica i Comunicacions és on 
es registren més matriculats.
L’alcalde de Granollers i president del Consell 
de l’FP, Josep Mayoral, va posar en relleu les 
finestres d’oportunitat que s’han obert arrel 
de la pandèmia, com són la permanència de 
la indústria a la comarca del Vallès Oriental, 
l’avenç de la digitalització, la necessitat de nous 
professionals de la salut en el seu sentit més 
ampli, el paper de la transició energètica i la 
força de la logística.
Mayoral va afegir que “segueix sent imprescin-
dible una aposta per una FP integradora, capaç 
de trencar distàncies i mirar per l’equitat”, fent 
referència a les “cicatrius” que quedaran en la 
societat un cop superada la pandèmia.

12 anys treballant per l’FP

El consell es va crear al 2009 i durant aquests 
12 anys, s’han assolit diverses fites com aug-
mentar les matrícules a cicles formatius dels 
instituts de Granollers (més de 2.300 alumnes); 
reduir la taxa d’abandonament escolar prema-
tur (que està situada al 7 %), difondre l’FP a fa-
mílies i joves, a través de campanyes o fires com 
la Setmana de l’FP o la Fira Guia’t i promoure 
les beques Erasmus en FP a la ciutat.
A més, des de 2013, quan es va començar a 
impulsar el Projecte Baula, l’Ajuntament de 
Granollers ha apostat per l’FP dual, sent una 
de les ciutats amb més convenis de dual per a 
alumnes matriculats a cicles formatius. Des del 
curs 2017-2018 més de 600 alumnes han cursat 
aquesta modalitat.

El ple del Consell de l’FP, 
celebrat de forma telemàtica, 
va servir per aprovar el nou 
Pla de treball, adaptat a la 
situació de pandèmia

El 14 de febrer és previst que se celebrin les eleccions al Parlament de Cata-
lunya i hi podran votar 44.009 granollerines i granollerins en 70 meses i  
30 col·legis electorals. La distribució de les meses i dels col·legis presenta 
canvis significatius amb motiu de la Covid-19. Hi ha 7 locals electorals que 
s’han considerat no aptes per aquest procés electoral i, per tant, se n’habiliten  
7 de nous. També hi ha 5 col·legis que, tot i continuar en el mateix edifici, han 
modificat l’espai destinat a les votacions per tenir més amplitud i hi ha locals 
on canvia el número de meses. Atesa la situació sanitària, s’ha desenvolupat 
un protocol específic per a l’adequació de tots els col·legis electorals i per al 
procediment de vot i l’escrutini que l’Ajuntament ha aplicat i adaptat a la ciutat. 
Així, per exemple, es facilitarà material de protecció als membres de les me-
ses i als col·legis electorals se seguirà tota la normativa de distància i higiene, 
hi haurà el material necessari, senyalització i personal que controlarà l’accés i 
vetllarà perquè se segueixin les mesures. +info a: www.granollers.cat/eleccions

98

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2021 NÚM. 192 GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2021

https://granollers.cat/eleccions


Informació 
de portes obertes 
a les escoles, instituts 
i centres concertats
Curs 2021/2022
Informació i preinscripció: 
Als centres educatius 
A l’Oficina Municipal 
d’Escolarització, 
C. Jaume Camp i Lloreda, 1  
Tel. 938 426 848 / 938 426 849 
/ 938 426 852

Per a cites presencials cal 
demanar cita prèvia a:  
http://bit.ly/citaprèviaOME

Dimecres 24 de febrer, a les 19 h
Sessió informativa a través de Zoom
Imprescindible inscripció, abans del 12 de 
febrer, a https://ja.cat/informacioP3 i uns dies 
abans rebreu un missatge al vostre correu elec-
trònic, amb l’enllaç per a la connexió.

Informació sobre el procés de preinscripció 
i matrícula als centres d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria, a càrrec de 
membres de la Comissió de Garanties d’Admissió 
de Granollers. L’acte inclou la xerrada:

“Vuit orientacions per triar escola”

a càrrec d’Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga

Centres públics d’educació infantil  
i primària

Escola Ferrer i Guàrdia
C. Roger de Llúria, 25 / 93 693 48 02
- Divendres 19 de febrer, a les 16 h, meet a l’enllaç 
https://meet.google.com/tba-oauz-cfh

- Més informació a  
https://agora.xtec.cat/escferreriguardiagranollers/

Escola Granullarius
C. Maresme, 2-4 / 93 870 51 95
- Dimarts 2 de març, a les 18 h, meet a l’enllaç https://
meet.google.com/ymt-gnyo-cmb

- Informació a  
https://agora.xtec.cat/ceipgranullarius/

Escola Joan Solans
C. Mallorca, 20 / 93 870 43 99
- Divendres 5 de març, a les 15.30 h, meet a l’enllaç 
https://meet.google.com/ogs-ewkq-boz 

- Informació a  
http://agora.xtec.cat/ceipjoansolans

Escola Lledoner
C. Rosselló, 95 / 93 849 36 87 / 93 861 71 47
- Dilluns 8 de març, a les 17 h, meet a l’enllaç  
https://meet.google.com/dum-zzyb-vv-
d?hs=122&authuser=0

- Més informació a  
https://agora.xtec.cat/ceiplledoner/categoria/preins-
cripcio-i-matricula-2021-2022/

Escola Mestres Montaña
C. Esteve Terrades, 62
606 086 037 / 93 879 56 43
- Divendres 5 de març, a les 17.30 h, meet a l’enllaç 
https://meet.google.com/hwb-cvcb-jkf

- Informació a https://agora.xtec.cat/escmestresm/
Escola Pereanton
C. Espí i Grau, 3 / 93 879 46 44
- Dilluns 1 de març, a les 19 i a les 21 h, meet a l’enllaç 
https://meet.google.com/uzm-pskk-afq

- Més informació a https://agora.xtec.cat/ceipperean-
ton/categoria/portes-obertes/

Escola Ponent
C. Rafael de Casanova, 71 / 93 840 09 06
- Dilluns 1 de març, a les 15.30, meet a l’enllaç https://
meet.google.com/oap-zyud-wnb

- Més informació a  
https://agora.xtec.cat/ceipponent-granollers/

Escola Salvador Espriu
C. Joan Camps i Giró, 6-8 / 93 879 44 59
- Dijous 25 de febrer, a les 17 h, meet a l’enllaç https://
meet.google.com/czn-cvny-grc

- Més informació a  
http://www.espriu.cat/portes-obertes

Escola Municipal Salvador Llobet
C. Roger de Flor, 64 / 93 879 40 01
- Dissabte 6 de març, a les 11 h, meet a l’enllaç https://
meet.google.com/mnm-bfqp-cgu

- Més informació a  
https://agora.xtec.cat/esc-salvador-llobet/

Escola Turó de Can Gili
C. Mestre Manel Masjoan, 1 / 93 849 53 51
- Dimarts 23 de febrer, a les 18 h, meet a l’enllaç 
https://meet.google.com/cbt-bzfh-woy

- Informació a https://agora.xtec.cat/escgranollers/

Centres públics de secundària

Institut Antoni Cumella
C. Sant Tomàs d’Aquino, 1-3 / 93 516 38 96
- Dimecres 10 de febrer, a les 19 h, meet a l’enllaç 
https://meet.google.com/jvu-kxit-rnx

- Dissabte 13 de febrer, a les 11 h, meet a l’enllaç 
https://meet.google.com/usp-rarg-diz

- Més informació a www.iesacumella.cat
Institut Carles Vallbona
C. Camp de les Moreres, 14 / 93 860 00 21
- Dimecres 10 de març, a les 18 h, https://meet.
google.com/umg-ndrg-gka

- Dissabte 13 de març, a les 10.30 h, https://meet.
google.com/agn-zusv-syc 

- Més informació a www.iescarlesvallbona.cat
Institut Celestí Bellera
C. Esteve Terradas, s/n / 93 879 49 14
- Dimarts 9 de març, a les 18 h, meet. Enllaç al web del 

centre
- Divendres 12 de març, a les 18 h, meet. Enllaç al web 

del centre
- Més informació a www.bellera.cat
Institut Escola Municipal de Treball
C. Roger de Flor, 66 / 93 879 55 18
- Dijous 4 de març, a les 18 h, consulteu l’enllaç del 

meet a la pàgina web del centre 
- Dissabte 6 de març, a les 11 h, consulteu l’enllaç del 

meet a la pàgina web del centre
- Més informació a www.institutemt.cat
Institut Marta Estrada
C. Maria Palau, 2-4 / 671 759 529
- Dijous 11 de març, a les 18 h, meet a l’enllaç https://
meet.google.com/sfa-byzh-rnf

- Informació a www.insmartaestrada.cat

Centres privats - concertats

Escola Cervetó
C. Isabel de Villena, 39-45
93 870 15 39 / 93 879 16 52
- Informació a www.cerveto.com
EDUCEM
C. Joan Prim, 59-63 / 93 840 07 01
- Dissabte 27 de febrer, de 10 a 13.30 h. Entrevistes 

personals amb cita prèvia
- Més informació a www.educem.com
Col·legi Jardí
C. Torras i Bages, 81 / 93 870 03 38
- Dimarts 2 de març, a les 19 h, meet de P-3 a l’enllaç 
https://meet.google.com/jka-jjoz-uax

- Dimecres 3 de març, a les 19 h meet de 1r d’ESO a 
l’enllaç https://meet.google.com/hdz-oqpc-vra

- Més informació a www.jardi.org
- Projecte educatiu  
https://view.genial.ly/5fb43f0bf8a0ef13943d545f

Col·legi L’Estel
C. Joan Prim, 92-94 / Girona, 53 / 93 870 24 33
- Dijous 4 de març, a les 18 h, sessió informativa d’Ed. 

Infantil i Primària amb cita prèvia
- Divendres 5 de març, a les 15.30 h, sessió informati-

va d’ESO amb cita prèvia
- Dijous 11 de març, a les 18 h, sessió informativa d’Ed. 

Infantil i Primària amb cita prèvia
- Dimarts 9 de març, a les 19 h, sessió virtual  

d’Ed. Infantil i Primària 
- Dimecres 10 de març, a les 19 h, sessió virtual d’ESO 
- Entrevistes presencials personalitzades, amb cita 

prèvia
- Més informació a www.lestel.net / @lestel_granollers
Escola M. Anna Mogas
C. Corró, 325 / 93 849 02 44
- Dijous 25 de febrer, a les 18 h, meet d’ESO a l’enllaç 
https://meet.google.com/txr-rnyh-yzz

- Dijous 4 de març, a les 18 h, meet d’Ed. Infantil i 
Primària a l’enllaç  
https://meet.google.com/zph-qyoo-djf

- Més informació a www.annamogas.org
Escola Pia
Educació Infantil i Primària
Av. Sant Esteve, 14 / 93 879 34 00
- Dijous 4 de març, a les 19 h, meet per a Infantil i 

Primària a l’enllaç https://meet.google.com/kdy-erq-
j-qcg?authuser=0

Educació Secundària
C. Guayaquil, 54 / 93 879 43 14
- Dimarts 2 de març, a les 19 h, meet per a l’ESO a 

l’enllaç https://meet.google.com/erq-ksbt-mkr?authu-
ser=0

- Més informació a www.epiagranollers.cat

L’Àrea Familiar de l’Ajuntament de Granollers 
agrupa els serveis i programes de suport a la 
tasca educativa de les famílies pel que fa a pe-
tita infància, infants i adolescents. Funciona de 
manera coordinada entre diferents serveis mu-
nicipals, i té com a objectiu impulsar i acompa-
nyar la implicació de les famílies com a agents 
educatius fonamentals. Dins de l’Àrea Familiar 
neix Parlem en família, un projecte transversal 
que suma les diferents perspectives dels serveis 
municipals i que pretén donar eines i suport a 
les famílies per acompanyar els fills i les filles.
El cicle proposa un conjunt de xerrades per 
orientar, assessorar i facilitar informació sobre 
algunes qüestions que tenen a veure amb el 
desenvolupament personal, des de la petita 
infància fins a l’adolescència. Alguns d’aquests 
temes són, per exemple, els valors, el compor-

Parlem en família, nou cicle de xerrades 
i trobades adreçades a les famílies

tament, la salut, la igualtat de gènere i les diver-
sitats afectives o la inserció laboral.
Les trobades s’ofereixen per grups d’edats:  
de 0 a 5, de 6 a 11 i més de 12 anys. Totes les xer-
rades són en format virtual a causa de la situació 
epidemiològica actual, mitjançant la plataforma 
de Zoom. Les propostes tenen places limitades 
i cal fer inscripció prèvia. Podeu consultar la 
programació per inscriure-us a les propostes que 
s’adaptin a les vostres necessitats i interessos a: 
www.granollers.cat/parlemenfamilia

Les propostes del mes de febrer

La primera de les propostes de cicle es farà el 
dimarts 16 de febrer, de 18 a 19.30 h, i tindrà 
com a objectiu central oferir eines per educar 
en l’ús responsable de les pantalles a casa. 
Aquesta xerrada es farà per a dos grups dife-
rents: un per a famílies amb infants de 6 a 11 
anys i un altre per a famílies amb adolescents 
(majors de 12 anys). Anirà a càrrec del Servei 
d’Atenció i Assessorament sobre Drogues i Pan-
talles de Salut Pública de l’Ajuntament.
La segona de les xerrades porta per títol  
“Al futur, planta-hi cara! Quines opcions forma-
tives tinc?” i es farà el dijous 25 de febrer de  
18 a 19.30 h. Aquesta proposta està adreçada a 
la franja de famílies amb adolescents i té com a 
objectius informar de l’oferta d’estudis posto-
bligatoris i de les vies per accedir-hi, ajudar en 
la presa de decisions i trencar amb prejudicis i 
estereotips sobre les diferents sortides professi-
onals. La sessió anirà a càrrec de l’orientadora 
acadèmica de l’Oficina Jove del Servei de Joven-
tut de l’Ajuntament de Granollers.

L’equip d’atenció pediàtrica territorial de Grano-
llers ha posat en marxa a finals de gener un grup 
de criança adreçat a famílies amb infants de 0 a 6 
mesos. Aquest grup fa trobades en línia, a través 
de la plataforma Teams, amb l’objectiu de crear 
un espai per compartir informació i resoldre dub-
tes. Cada divendres es fa una sessió per poder 
aprofundir en qüestions com les cures del nadó, 
primers auxilis, les patologies més freqüents o 
les vacunes. També s’abordaran aspectes rela-
cionats amb la lactància materna o l’alimentació 
a partir dels 6 mesos. A més, algunes trobades 
se centraran en temes com la tornada al món 

laboral o l’exposició a pantalles i aparells elec-
trònics. 
Amb aquesta iniciativa l’equip de pediatria 
territorial de Granollers pretén apropar-se a les 
famílies i oferir-los eines de suport per afrontar 
les diverses fases dels primers mesos de la 
maternitat/paternitat. Les persones interessa-
des a inscriure’s al grup, han d’enviar un correu 
electrònic a l’adreça pediatriagranollers.mn.ics@
gencat.cat, indicant nom i cognoms del nadó, 
telèfon de contacte i correu electrònic. Trobareu 
més informació i el calendari de les sessions a: 
primaria.icsmetropolitananord.cat

Nou grup 
de criança 
en línia per 
a famílies 
amb infants 
de 0 a 6 
mesos
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https://agora.xtec.cat/ceipponent-granollers/
https://meet.google.com/czn-cvny-grc
https://meet.google.com/czn-cvny-grc
http://www.espriu.cat/portes-obertes
https://meet.google.com/mnm-bfqp-cgu
https://meet.google.com/mnm-bfqp-cgu
https://agora.xtec.cat/esc-salvador-llobet/
https://meet.google.com/cbt-bzfh-woy
https://agora.xtec.cat/escgranollers/
https://meet.google.com/jvu-kxit-rnx
https://meet.google.com/usp-rarg-diz
www.iesacumella.cat
https://meet.google.com/umg-ndrg-gka
https://meet.google.com/umg-ndrg-gka
https://meet.google.com/agn-zusv-syc
https://meet.google.com/agn-zusv-syc
www.iescarlesvallbona.cat
www.bellera.cat
www.institutemt.cat
https://meet.google.com/sfa-byzh-rnf
https://meet.google.com/sfa-byzh-rnf
www.insmartaestrada.cat
www.cerveto.com
www.educem.com
https://meet.google.com/jka-jjoz-uax
https://meet.google.com/hdz-oqpc-vra
www.jardi.org
https://view.genial.ly/5fb43f0bf8a0ef13943d545f
www.lestel.net
https://meet.google.com/txr-rnyh-yzz
https://meet.google.com/zph-qyoo-djf
www.annamogas.org
https://meet.google.com/kdy-erqj-qcg?authuser=0
https://meet.google.com/kdy-erqj-qcg?authuser=0
https://meet.google.com/erq-ksbt-mkr?authuser=0
https://meet.google.com/erq-ksbt-mkr?authuser=0
www.epiagranollers.cat
http://primaria.icsmetropolitananord.cat/


1 
10 a 12 h. Formació.  
Empresa i emprenedoria
Vull ser autònom/a: què puc fer  
amb el certificat digital?
Granollers Mercat

4
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Crea el teu lloc web
Granollers Mercat

5
9.30 a 10.30 h. Jornada.  
Empresa i emprenedoria
Les tecnologies 3D avui: Impressió 
3D escanejat 3D i aplicacions
Granollers Mercat

8
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Crea la teva botiga online
Granollers Mercat

11
9.30 a 14 h. Formació.  
Empresa i emprenedoria
Com posar preu als meus  
productes o serveis?
Granollers Mercat

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

16
9.30 a 14.30 h. Formació.  
Empresa i emprenedoria
Com fer fotos, vídeo i textos per 
Instagram i altres xarxes des del 
mòbil
Granollers Mercat

19
9.30 a 12 h. Formació.  
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

24
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Fotografia de producte per les 
xarxes socials i la venda online
Granollers Mercat

25
9.30 a 14 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Com fer l’estudi de mercat  
de la teva idea de negoci
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

Febrer 2021 

Del 6 de febrer al 30 de juny, la sala d’estudi de 
la Biblioteca Roca Umbert amplia el seu horari, 
de manera que obrirà tots els dies laborables 
fins a les 21.45 h i els caps de setmana de 9 a 
14 h i de 15.30 a 21.45 h, per respectar el con-
finament nocturn decretat com a mesura per a 
la contenció de la Covid-19.
Granollers compta amb quatre sales d’estudi, 
amb Internet i connexió per a portàtils: a la Bi-
blioteca Can Pedrals, a la Biblioteca Roca Um-
bert, al Gra i al Museu de Ciències Naturals. 
L’accés és lliure, excepte en el cas del Museu, 
on cal reservar per correu electrònic.

Cal dur mascareta i no és possible consu-
mir-hi begudes o menjar. Actualment s’aplica 
el protocol de reducció de riscos a causa de la 
Covid-19 i la sala es va ventilant periòdicament.  
A més, es neteja l’espai quan marxa una per-
sona i tota la sala dos cops al dia. L’aforament 
s’ha vist reduït a un 30 % i es podria ampliar 
segons la situació sanitària i l’evolució de les 
restriccions.

Per a més informació contacta amb 
gra@grajove.cat o consulta el web 
http://grajove.cat/sales-d-estudi

La sala 
d’estudi de 
la Biblioteca 
Roca Umbert 
amplia el 
seu horari

https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/solu-
cions-al-teu-abast/formacio/aula-virtual/cursos

La recerca activa de feina i d’orientació ha 
canviat molt en els darrers anys a causa de l’ús 
d’Internet i, darrerament, encara més arran de 
la crisi sanitària provocada per la Covid-19. El 
Servei Local d’Ocupació de Granollers, ubicat 
físicament a la Masia de les Tres Torres, s’ha 
hagut d’adaptar a aquests canvis i trobar noves 
formes d’atenció telemàtica i telefònica per fer 
front a la gran demanda de persones usuàries 
en matèria d’ocupació.
Ara el servei fa una nova aposta per tal de gene-
rar espais virtuals que suposin una alternativa 
a l’espai del Club de Feina, que continua tancat 
per les mesures sanitàries vigents. Per això, 
amb l’objectiu d’afavorir l’autonomia personal 
de les persones usuàries, donar servei i crear 
una xarxa comunitària s’ha creat una nova 
pàgina a Facebook del Servei Local d’Ocupació: 
www.facebook.com/SLOGranollers
Aquest espai vol ser un nou canal de comu-
nicació amb la ciutadania, a través d’aquesta 
xarxa social, des d’on oferir informació sobre el 
servei i alhora contingut en matèria de formació 
i orientació i ofertes de feina.
Aquesta és una de les actuacions de reforç del 
Servei Local d’Ocupació previstes al Pla de me-
sures per fer front a la crisi de la Covid-19 que 
l’Ajuntament va aprovar l’any passat, i que s’ha 
pogut desenvolupar gràcies a la subvenció ator-
gada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
dins del Pla de Reactivació Socioeconòmica 
Covid-19.
Aquesta iniciativa es complementarà amb la 
millora de l’espai del Servei Local d’Ocupació 
a la pàgina web municipal (www.granollers.cat/

El Servei Local d’Ocupació estrena un 
nou canal de comunicació

ocupacioempresa/SLO) on s’inclourà un banc de 
recursos, material i documentació per afavorir 
la recerca de feina de les persones usuàries.

El Servei Local d’Ocupació

Aquest servei de l’Ajuntament de Granollers 
s’adreça a les persones que estan cercant feina 
o volen millorar i canviar la seva situació laboral 
però també a les empreses que busquen treba-
lladors.
Així, entre els diversos serveis adreçats a les 
persones que busquen feina, hi ha orientació 
laboral especialitzada, la formació en tècniques 
de recerca de feina, la selecció d’ofertes de 
treball adequades a cada perfil professional o la 
possibilitat de participar en programes especí-
fics per millorar l’ocupabilitat, entre d’altres.
Pel que fa a les empreses que necessiten tre-
balladors, el Servei Local d’Ocupació ofereix as-
sessorament, fa difusió de les ofertes de treball, 
selecciona els millores perfils professionals i 
fa un seguiment de la inserció de les persones 
contractades.

Com puc contactar amb aquest servei?

Atesa la situació sanitària, el Servei Local 
d’Ocupació prioritza l’atenció telemàtica i el 
suport telefònic. Cal demanar cita prèvia al 
telèfon 93 861 13 90 o per correu electrònic a 
feinagm@granollers.cat. L’horari és, de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h. A més, a partir d’aquest 
mes de febrer també podeu seguir l’actualitat 
del servei i contactar-hi a través de la pàgina de 
Facebook www.facebook.com/SLOGranollers

El Servei Local d’Ocupació  
ha creat una nova pàgina  
de Facebook
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Cursos
del Gra 
2021
PER A JOVES 
DE 16 A 35 ANYS 

Inscripció oberta: 
www.grajove.cat

GRA. EQUIPAMENT JUVENIL 
Plaça de l’Església, 8
Tel.: 93 842 66 84 - 693 553 269
Granollers
gra@grajove.cat

De febrer 
a juny

* Tots els cursos es faran de manera presencial, però si la situació epidemiològica ho requereix podrien 
passar a estat telemàtic en alguns casos.

* L’activitat presencial es farà amb control i amb les mesures higièniques i sanitàries establertes:   
mascareta obligatòria, ràtio adaptada, separació d’un metre i mig, rentat de mans freqüent, 
ventilació i neteja de l’espai.

FORMACIÓ LABORAL

DE 16 A 35 ANYS

Curs d’iniciació  
a la flequeria

30 h

DE 16 A 18 ANYS

FORMACIÓ DE CATALÀ

Tardes en català

30 h

DE 18 A 35 ANYS

FORMACIÓ DE CATALÀ

Viu i parla 
en català

50 h

FORMACIÓ DE CATALÀ

DE 18 A 35 ANYS

Càpsules d’orientació 
formativa i laboral

15 h

L’exposició “Elogi del malentès”  
al Museu de Granollers fins el 14 de març

“Elogi del malentès” és una exposició itinerant 
d’art contemporani del Programa d’Arts Visuals 
de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la 
Diputació de Barcelona, comissariada per Joana 
Hurtado Matheu i organitzada en col·laboració 
amb els municipis que l’acullen. Es podrà visitar 
a la sala SET del Museu de Granollers fins el  
14 de març. 
“L’exposició vol fer palès que el malentès és 
molt present en el nostre dia a dia, que una 
paraula o situació pot tenir múltiples interpreta-
cions i que el dia que ens n’adonem, tot canvia 
i nosaltres canviem. A través de l’art contem-
porani, l’exposició ofereix un veritable espai de 
debat, una multiplicitat de veus crítiques des 
d’on qüestionar l’ordre establert. Un nou esce-
nari de relacions en què art i política es troben, 
no per buscar una solució, sinó per repensar les 
lliçons apreses i rescatar la vaguetat i la incer-
tesa a través de la sospita i la discrepància.” 
Així ho descriu Joana Hurtado, comissària de 
l’exposició, historiadora de l’art i crítica cultural.
Una mostra d’art contemporani que convida a 
reflexionar sobre el conflicte que genera el mal-
entès i l’oportunitat de descobrir un nou punt 
de vista, a través de les obres d’arts plàstiques 
i audiovisuals de catorze artistes: Mar Arza, 
Cabello/Carceller, Lúa Coderch, Kajsa Dahlberg, 
Anna Dot, Dora García, Andrea Gómez, Núria 
Güell, Alexandra Leykauf, Mariona Moncunill, 
Mireia Sallarès, Batia Suter i Pilvi Takala.

Activitats vinculades 
• Dissabte 20 de febrer, a les 19 h.  

Conferència performativa “De l’error a la 
pedra o de la literatura a l’objecte”,  
a càrrec d’Anna Dot, artista

• Diumenge 14 de març, a les 18 h.
 Recital poètic “Aquest amor que no és u”,  

a càrrec de Blanca Llum Vidal, poeta

Propostes educatives a càrrec  
d’A Bao A Qu
• “Paraules creuades”. Visita dialogada.  

A partir de 16 anys, públic adult
 Durada: 1 h
• “Més que paraules”. Visita dinamitzada i 

taller experimental per a grups de per-
sones amb Alzheimer (amb cuidadors i/o 
familiars).

 Durada: 1 h (flexible)
• “Explorem el malentès”. Visita dinamit-

zada i taller experimental per a grups de 
primària, ESO, batxillerat i CF

 Durada: 1 h 15 min (primària)  
1 h 30 min (secundària)

• Totes les activitats són gratuïtes.  
Cal fer la reserva de les activitats (places 
limitades) o concertar dia i hora per les 
propostes educatives al 938 426 840 o a 
museu@granollers.cat

“Blank” és la nova mostra de la fotògrafa granollerina Lurdes 
R. Basolí, que es podrà veure fins el 28 de març a l’Espai 
d’Arts de Roca Umbert. Partint de l’àlbum familiar autobio-
gràfic, l’artista desenvolupa una (auto)crítica al voltant de la 
representació occidental de l’Àfrica subsahariana. 
L’exposició assenyala el llenguatge fotogràfic utilitzat pels 
turistes occidentals que han sobreviscut des de l’època colo-
nial. Els estereotips que es construeixen aleshores es forgen 
a partir de la clara distinció entre un “ells” i un “nosaltres”, 
fet que fomenta relacions jerarquitzades i la falsa dicotomia 
entre l’Àfrica i Occident, primitius i civilitzats, negres i blancs.
Lurdes R. Basolí és llicenciada en Comunicació Audiovisual i 
té un Postgrau en Fotoperiodisme. S’ha dedicat a la fotografia 
documental col·laborant en diferents publicacions nacionals i 

La fotògrafa granollerina Lurdes R. Basolí 
a l’Espai d’Arts de Roca Umbert

internacionals. Poc després 
de començar el seu treball 
en l’àmbit de la fotografia 
documental, va obtenir di-
versos premis i beques que 
van impulsar la seva carre-
ra, com la beca Fotopress 
de La Caixa o el gran premi 
internacional Inge Morath 
que el 2010 li va atorgar 
l’Agència Magnum, dedicat 
a joves documentalistes menors de 30 anys, pel seu treball 
“Caracas, la sucursal del cielo”. Actualment és resident a 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Granollers).
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1
DILLUNS

16.15 h | Centre Cívic Nord
Aula Oberta. Resol dubtes de les 
plataformes en línia
Has de seguir o donar un curs de 
formació en línia? Necessites fer una 
reunió virtual des de casa? Vols realitzar 
una videotrucada amb familiars i 
amics? Moltes de les activitats s’han 
transformat en format virtual.  
No et quedis enrere!

 — Dilluns i dimecres, de l’11 de gener  
al 24 de febrer de 16.15 a 19.15 h

 — Gratuït amb cita prèvia trucant al  
93 840 60 69

4
DIJOUS

19 h | Cinema Edison
About time, de Richard Curtis
Amb Esteve Plantada
Cinema. Club de lectura i cinema

 — Activitat en línia

19 h | Espai d’Arts de Roca Umbert
Conferència «Abans i ara davant 
l’exòtic. Revisitar l’àlbum  
familiar de viatge des d’una 
prespectiva decolonial» 
A càrrec de Hasan G. López Sanz

 — Streaming a través de Zoom: si per 
seguir la conferència, cal fer inscripció 
i rebràs l’enllaç per connectar-te

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

5
DIVENDRES

17 h | Teatre Auditori
Martita de Graná 
La mediàtica i divertida influencer 
presenta el seu primer xou  
«Mi padre me flipa»

 — Preu: 20 euros
 — Es repeteix a les 20 h

Aquest febrer la Nau B1 serà l’escenari de la presentació del tercer disc del músic 
granollerí Miquel Fernández. Els més petits podran gaudir amb el concert de  
2 princeses barbudes. I d’altra banda, la proposta musical ASPRIU, un espectacle 
didàctic de poemes musicats amb ritmes mediterranis. El Teatre Auditori acollirà 
Teràpia col·lectiva, el primer espectacle per a teatres de Buhos, un dels grans 
grups d’èxit del panorama musical del país. 
A ritme de Jazz 
El 31è Jazz Granollers Festival arriba amb Joan Vinyals Quartet, que proposa un 
viatge per l’univers del blues partint de la mirada d’un artista que s’ha nodrit d’un 
eclèctic reguitzell de fonts d’inspiració per acabar formant un estil únic i inconfu-
sible. Lucía & Horacio Fumero Duo hi actuaran el 12 de febrer. Pare i filla mostra-
ran els límits de la complicitat escènica i Joan Mar Sauqué, el 19 de febrer, portarà 
un repertori de temes amb versions originals recuperades a través d’antigues 
gravacions de concerts i discs. 
I per tancar el febrer, Flamenco Standards presentarà un repertori de temes pro-
pis del gènere jazz-flamenc a l’estil dels estàndards del jazz nord-americà.

La música no s’apaga a Granollers
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9
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Pum! Contes d’una bruixa  
llaminera 
Amb Sherezade Bardají
Hora del conte (+3 anys)

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

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

10
DIMECRES

16.15 h | Centre Cívic Nord
Aula Oberta. Resol dubtes  
de les plataformes en línia
Has de seguir o donar un curs de 
formació en línia? Necessites fer una 
reunió virtual des de casa? Vols realitzar 
una videotrucada amb familiars i 
amics? Moltes de les activitats s’han 
transformat en format virtual.  
No et quedis enrere!

 — Dilluns i dimecres, de l’11 de gener al 
24 de febrer de 16.15 a 19.15 h

 — Gratuït amb cita prèvia trucant al 
93 840 60 69

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Qui vola en aquesta escombra? 
Amb Sandra Rossi
Hora del conte (+3 anys)

11
DIJOUS

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

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

21 h | En línia
Orientació. Cicle de xerrades  
de muntanya en línia 
Amb Albert Estapé i Vilà

 — Link per seguir la xerrada:  
https://meet.jit.si/XerradesAEG

Organitza:  
Agrupació Excursionista de Granollers

12
DIVENDRES

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

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

20 h | Llevant Teatre
Aspriu presenten Vent en popa

 — Preu: de 6 a 12 euros

20 h | Gra. Equipament Juvenil
Escenari obert
L’escenari del Gra s’obre a tots els joves 
de la ciutat i la comarca que, de manera 
individual o en grup, vulguin mostrar 
les seves creacions, art i habilitats 
escèniques davant del públic.

 — Per participar envia’ns les teves dades 
per whatsapp al 620 655 001

20 h | Casino de Granollers
Lucía + Horacio Fumero Dúo
31è Festival de Jazz de Granollers

 — Totes les entrades s’han d’adquirir de 
forma física a la taquilla del Casino 
de Granollers Club de Ritme fins a 
30 minuts abans de l’hora d’inici del 
concert. 

13
DISSABTE

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Entreson
Amb Glòria Gorchs
Laboratori de lletres i imatges

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb l’escriptora  
Eulàlia Canal
L’illa de Mai Més. Club de lectura infantil 
(8-9 anys)

 — Activitat en línia

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

 — Activitat en línia

20 h | Casino de Granollers
Joan Vinyals Quartet
31è Festival de Jazz de Granollers

 — Totes les entrades s’han d’adquirir de 
forma física a la taquilla del Casino 
de Granollers Club de Ritme fins a 
30 minuts abans de l’hora d’inici del 
concert 

6
DISSABTE

17.30 h | Nau B1
Concert familiar  
2 Princeses Barbudes,  
presentant ‘La Bona Vida’
Un concert per a tota la família amb 
cançons pop plenes d’humor tocades 
amb instruments petits i de joguina.  
Us quedareu de pedra!

 — Preu: 8 € (sense descomptes)

19.30 h | Llevant Teatre
Teatre. Iphigenia en Vallecas 
Amb Maria Hervás
Premis MAX 2019. Millor espectacle 
revelació i millor actriu protagonista

 — Preu: 15 euros 

7
DIUMENGE

18 h | Teatre Auditori
Circ d’hivern 
Sis artistes sobre l’escenari i disciplines 
com el trapezi, la dansa,  
la música i el teatre

 — Preu: de 6 a 12 euros

17
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25
DIJOUS

19 h | Museu de Ciències Naturals
La meva família i altres animals 
de Gerald Durrell
Amb Toni Arrizabalaga
Taxonomia. Club de lectura i ciències 
naturals

26
DIVENDRES

20 h | Casino de Granollers
Flamenco Standards
31è Festival de Jazz de Granollers

 — Totes les entrades s’han d’adquirir de 
forma física a la taquilla del Casino 
de Granollers Club de Ritme fins a 
30 minuts abans de l’hora d’inici del 
concert. 

20.30 h | Gra. Equipament juvenil
Concert amb Bucòlic
Bucòlic són en Ferran Bretcha, en Toni 
Miralles i la Marina Miralles. Granollerins 
tots tres, vinculats des de sempre a 
la música de la ciutat, fa mig any que 
s’han constituït en un grup. Bucòlic, 
perquè són de carrers, però també 
de camp; d’asfalt, però assagen al 
Montseny; de bullici, però també de pau. 
I fan música tendra i juganera, intensa 
i endreçada, pura i elèctrica, idíl·lica i 
caòtica. Com la natura.

 — Reserva la teva entrada gratuïta 
enviant un whatsapp al 620 655 001

27
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Todos los fuegos el fuego
de Julio Cortázar
Cremem els clàssics. Club de lectura +17

12 h | Biblioteca Can Pedrals – En línia
Trobada amb les escriptores 
Anna Ballbona,  
Eva Baltasar i Núria Busquet
Conduïda per Esteve Plantada
Literatura Km 0. Cicle de trobades  
DO Vallès Oriental

16 h | Museu de Ciències Naturals
Projecció al Planetari:  
La Via Làctia,  
el gran riu de la nit 

 — L’activitat es repeteix a les 17.15  
i a les 18. 15 h

 — Reserves a partir de 15 dies abans de 
la sessió al 93 870 96 51, reserves@
museugranollersciencies.org

 — En cas de no poder realitzar 
activitats dirigides, donada la situació 
epidemiològica actual, es realitzarà 
una projecció continuada els mateixos 
dies, de 5 minuts de durada, amb 
entrada gratuïta i sense reserva 
prèvia, fins a les 19 h. 

 — L’aforament serà limitat als grups 
familiars-convivència.

20 h | Teatre Auditori
Jo dona, a Lili Elbe
Un homenatge de la companyia  
Marta Carrasco a la primera persona 
coneguda en sotmetre’s a una cirurgia 
de reassignació de sexe 

 — Preu: de 9 a 18 euros

28
DIUMENGE

19 h | Teatre Auditori
Buhos 
Primer espectacle de Buhos per a 
teatres, dirigit per Albert Pla

 — Preu: de 9 a 18 euros

22
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
El professor Unrat 
d’Heinrich Mann
Amb Francesc Viñas
Literatura i arts. Club de lectura

23
DIMARTS

19 h | Biblioteca Roca Umbert – En línia
Llibertat, seguretat i anomia
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Taller de pràctica filosòfica

24
DIMECRES

16.15 h | Centre Cívic Nord
Aula Oberta. Resol dubtes  
de les plataformes en línia
Has de seguir o donar un curs de 
formació en línia? Necessites fer una 
reunió virtual des de casa? Vols realitzar 
una videotrucada amb familiars i 
amics? Moltes de les activitats s’han 
transformat en format virtual.  
No et quedis enrere!

 — Dilluns i dimecres, de l’11 de gener al 
24 de febrer de 16.15 a 19.15 h

 — Gratuït amb cita prèvia trucant al  
93 840 60 69

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

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

19 h | En línia
Economia, feminisme  
i democràcia
Cicle de xerrades-debat (virtual)

 — Enllaç per seguir la xerrada: https://
www.youtube.com/channel/
UCPB66DQq6AwgItfW1VSAB0g

Organitza: EnRaonar

19
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14
DIUMENGE

12 h | Cinema Edison
Tut-Tururut la princesa! 
Amb la princesa Bleda no podreu parar 
de riure!

 — Preu: de 2 a 5 euros

15
DILLUNS

16.15 h | Centre Cívic Nord
Aula Oberta. Resol dubtes  
de les plataformes en línia
Has de seguir o donar un curs de 
formació en línia? Necessites fer una 
reunió virtual des de casa? Vols realitzar 
una videotrucada amb familiars i 
amics? Moltes de les activitats s’han 
transformat en format virtual.  
No et quedis enrere!

 — Dilluns i dimecres, de l’11 de gener al 
24 de febrer de 16.15 a 19.15 h

 — Gratuït amb cita prèvia trucant al  
93 840 60 69

19 h | Teatre Auditori de Granollers
La nit de la iguana  
de Tennessee Williams
Amb Francesc Viñas
Llegir el teatre. Club de lectura

16
DIMARTS

20 h | Cinema Edison
La boda de Rosa 
d’Icíar Bollaín
Programació Cicle Gaudí

17
DIMECRES

19 h | Biblioteca Can Pedrals
El cor és un caçador solitari  
de Carson McCullers
Amb Anna Ballbona
Clàssics al dia. Club de lectura

18
DIJOUS

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

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

19 h | Biblioteca Roca Umbert
El Aleph, de Jorge Luis Borges
Amb Albert Rubio
Novel·la. Club de lectura

19 h | Espai d’Arts de Roca Umbert
Presentació del llibre 
El mapa de l’imperi 
A càrrec de l’artista Marta Bisbal i Frederic 
Montornés, comissari i crític d’art

 — Streaming a través de Zoom: Si 
vols seguir la conferència cal fer 
la inscripció i rebràs l’enllaç per 
connectar-te.

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

19
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)

19 h | Teatre Auditori
El piano a quatre mans
Concert del Cicle Carles Riera

 — Preu: de 6 a 12 euros

20 h | Casino de Granollers
Joan Mar Sauqué Quintet
31è Festival de Jazz de Granollers

 — Totes les entrades s’han d’adquirir de 
forma física a la taquilla del Casino 
de Granollers Club de Ritme fins a 
30 minuts abans de l’hora d’inici del 
concert. 

20
DISSABTE

10 h | Espai d’Arts de Roca Umbert
Workshop de dibuix  
a partir de fotografia
A càrrec de Gloria Gimenez
En aquest taller realitzarem exercicis 
de transliteralitat: on realitzarem 
processos de creació plàstica  
a partir de fotografia.

 — Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.rocaumbert.cat

19 h | Nau B1
Concert amb Acústiquem 
presentant el nou disc 1990
El tercer disc del músic granollerí Miquel 
Fernández arriba amb una extensa 
proposta de temes inèdits sota el títol 
1990. 

 — Preu: 12 € (amb descomptes)
 — Entrades a www.rocaumbert.cat

19.30 h | Teatre Auditori
Encara hi ha algú al bosc 
El relat de les supervivents de dones 
violades a la guerra dels Balcans.

 — Preu: de 12 a 25 euros 

21
DIUMENGE

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Projecció al Planetari: La Via  
Làctia, el gran riu de la nit

 — L’activitat es repeteix a les 12.15 i 13.15 h
 — Reserves a partir de 15 dies abans de 
la sessió al 93 870 96 51, reserves@
museugranollersciencies.org

 — En cas de no poder realitzar 
activitats dirigides, donada la situació 
epidemiològica actual, es realitzarà una 
projecció continuada els mateixos dies, 
de 5 minuts de durada, amb entrada 
gratuïta i sense reserva prèvia, fins a les 
14 h.

 — L’aforament serà limitat als grups 
familiars-convivència.

12 h | Cinema Edison
La princesa i el pèsol
Festuc Teatre ens presenta una 
adaptació d’aquest conegut conte

 — Preu: de 2 a 5 euros
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ENTREVISTA A

Més de 1.000 persones ja han rebut la primera dosi 
de la vacuna contra el coronavirus. Hi ha hagut 
bona acceptació?
Entre els professionals del nostre centre l’acceptació 
ha estat molt bona. Tothom ha sigut molt conscient 
del que representa estar vacunat. Tots els professionals 
sanitaris sabem que és la primera esperança real que 
tenim per poder començar a aturar una mica aquesta 
pandèmia.

S’ha sentit a parlar de casos de professionals  
sanitaris d’alguns centres que han tingut reticèn-
cies per vacunar-se...
Aquí, si algú no s’ha vacunat encara és perquè re-
centment ha passat la Covid o estava de baixa per la 
malaltia. Ara esperen la segona tongada per fer-ho.
Realment una vacuna mai és obligatòria. S’ha obert el 
debat de si aquesta havia de ser-ho. Jo crec que la pa-
raula “obligatòria” és lletja, però penso que la gent, 
i sobretot els professionals sanitaris, hauríem de ser 
responsables. Al cap i a la fi estem a primera línia.

Com us esteu organitzant per dur a terme la  
vacunació?
Totes les infermeres de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) hem fet una formació en línia sobre les vacunes 
que ens aniran arribant de tots els laboratoris al llarg 
de l’any, sobre la reconstitució i sobre com adminis-
trar-la.
I el dia que ens vam vacunar aquí, dues infermeres 
que havien anat a residències ens van fer la formació 

 
Sara Iglesias és infermera des de fa  
14 anys. Ha treballat gairebé sempre en 
atenció primària, excepte durant cinc 
anys en què va desenvolupar la seva 
tasca a la Unitat de Cures Intensives de 
Neonats i a Urgències de Psiquiatria 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron, a 
Barcelona. Viu a Vilanova del Vallès i 
des de fa quatre anys treballa al CAP 
Sant Miquel com a infermera. A més, 
en fa tres que també és adjunta de 
Direcció al mateix centre. Des de la seva 
experiència a primera línia en la lluita 
contra la Covid-19, aquesta professional 
sanitària apel·la a la consciència de  
la ciutadania per fer front a la malaltia 
amb prevenció i precaució, però  
també amb positivisme.

pràctica. A partir de llavors, ens hem vacunat entre 
nosaltres.

Ara que tenim tan apreses les mesures que hem  
de seguir, creus que, un cop passada la Covid,  
quedarà en la gent aquesta conscienciació per  
prevenir altres malalties?
Culturalment, com a país, som molt de socialitzar, de 
tenir contacte físic, i potser ens costarà més rediri-
gir això, però crec que hi ha coses que han vingut 
per quedar-se, tan bàsiques com el rentat de mans. 
Quanta gent abans no es rentava les mans en tot el 
dia! I no dic amb gel hidroalcohòlic, sinó un rentat 
de mans amb aigua i sabó. Tot té la seva part positiva: 
la gent segueix mesures higièniques que abans no se 
seguien.
També és molt important que s’estigui inculcant en 
nens i nenes mesures com la mascareta. Fins i tot els 
sanitaris ens estem plantejant si hauríem d’utilitzar la 
mascareta sempre, amb o sense Covid.

Precisament, gràcies a aquestes mesures, sem-
bla que aquest hivern han disminuït les malalties 
comunes com grips o refredats.
És cert que s’ha notat l’ús de la mascareta i el menor 
contacte social, perquè han disminuït, però seguim 
fent un gran nombre de visites per patologies habi-
tuals.
On més s’ha notat és a Pediatria, perquè els nens i 
nenes van amb mascareta a classe, quan surten de 
l’escola ja no van tant al parc, sinó que van directa-

ENTREVISTA A

“La vacuna és la primera esperança real que tenim  
per poder començar a aturar aquesta pandèmia”

ment cap a casa... és un cicle: si els nens no es conta-
gien de res, tampoc contagien els seus cuidadors.

Com s’organitza el CAP des de la pandèmia?
L’atenció telefònica ha augmentat molt i també la 
telemàtica: fem videoconsultes i ens relacionem a 
través de l’aplicació La Meva Salut, que recomano 
molt per estar sempre en contacte directe amb el pro-
fessional sanitari. Això no vol dir que haguem deixat 
l’assistència presencial.
I la feina no ha baixat, al contrari, ha pujat en tots els 
nivells. En atenció aguda, aquí fem una mitja de 70 a 
80 visites al dia, que és força (recordo que quan vaig 
arribar, en fèiem de 30 a 40). La primària de vegades 
queda en segon pla i no es veu tot el treball que hi ha 
al darrere. Si es veiés la feina que es fa de 8 a 20 h en 
un CAP, crec que la gent es quedaria molt parada.
El gran canvi que hi ha hagut és la proactivitat dels 
sanitaris. Abans sempre era el pacient qui hi accedia. 
Ara nosaltres també anem a buscar els pacients, no els 
deixem de trucar i atendre, perquè ens trobem gent 
que no ve, ni demana ser visitada, per por al contagi. 
Els fem saber que som aquí si passa qualsevol cosa. 
També ha augmentat molt l’atenció domiciliària, no 
només per a gent gran.

Com estan els ànims del personal sanitari davant la 
situació actual i els mesos a venir?
La pandèmia està sent una guerra sanitària per a tots 
els professionals, no només els sanitaris, també per la 
gent de neteja, per la d’administració... Ha sigut un 
canvi radical en la manera de treballar, amb la por, 
perquè no deixem de ser persones, amb família, i 
també tenim la incertesa de cap a on anirà tot això.
Sempre hi ha altibaixos. 
És una situació molt difícil i ara és un moment en 
què comencem a estar cansats d’estar cansats. A més, 
la majoria de la gent fa les coses molt bé i segueix les 
restriccions, però el petit percentatge de gent que no 
ho fa bé et destrossa. Emocionalment, als sanitaris, és 
el que més ens afecta.
Hem passat d’estar al carrer a estar recluïts, i el nostre 
subconscient ens va creant la necessitat de sortir.
Tot plegat és molt desgast, però també és molt gra-
tificant quan veus pacients que evolucionen i se’n 
surten.

I entre els pacients?
Trobes gent molt positiva i optimista que s’adapta als 
canvis, i altra que li està costant més. Però ho entenc: 
tenim avis que fa mesos que no veuen els seus néts, 

“Tot té la seva 
part positiva: 

la gent segueix 
mesures 

higièniques que 
abans no se 

seguien.”

Sara Iglesias
infermera i adjunta de Direcció a l’EAP Granollers Sud – CAP Sant Miquel

“La primària de 
vegades queda 

en segon pla i 
no es veu tot el 

treball que hi 
ha al darrere. Si 
es veiés la feina 
que es fa de 8 a 
20 h en un CAP, 
crec que la gent 

es quedaria molt 
parada.”
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ni els seus fills; gent que té la família lluny, que no la 
veu des del març i no sap quan la podrà veure...  
I ara, per sort, tenim la tecnologia, les videotrucades, 
les xarxes socials. Si hagués passat això fa 30 anys, ho 
hauríem portat pitjor.
Però jo crec que entre totes, hem de tenir esperança i 
positivisme. Tot passarà i si totes posem una mica de 
nosaltres, passarà millor.

Com es podria millorar els ànims del personal mè-
dic i de la societat en general? S’està oferint prou 
suport psicològic?
Tenim moltes eines, que potser són més desconegu-
des per la població perquè no es demana ajuda. Des 
del març hi ha eines en suport telemàtic per a tot: si 
has patit Covid, si has tingut alguna víctima mortal 
per la malaltia... Els treballadors socials dels CAP 
estan treballant com mai. S’està fent una feina molt 
important.

Quins consells ens donaries per fer front a aques-
ta situació? Com cal conscienciar encara més per 
evitar situacions de risc?
Un dels problemes que tenim és la relaxació. Al març 
tothom estava en estat de pànic i a mesura que ens 
hem anat desconfinant la gent s’han anat relaxant i 
un exemple és l’estiu, quan hi va haver molts casos 
de Covid. Ara les UCI tenen molts casos i molts pa-
cients són gent molt jove sense patologies, que s’han 
contagiat en algun lloc. Aquesta és la realitat.
El que hem de pensar tots és que passarà, però ens 
hem de conscienciar que costarà encara.

Sara Iglesias preparant proves 
PCR a una consulta del CAP 
Sant Miquel, on hi treballa des 
de fa quatre anys
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Els grups municipals opinen

Ara que ja s’ha anunciat que al llarg 
d’aquest any es començarà a posar en 
funcionament l’edifici sanitari que s’està 
acabant de construir a l’antiga Policlíni-
ca, al carrer Girona, i que gràcies al fons 
Covid-19 que el govern d’Espanya ha 
transferit s’ampliarà l’Hospital General 
de Granollers, no podem obviar que 
si Catalunya és una de les comunitats 
autònomes on més s’ha retallat en salut, 
Granollers i el Vallès Oriental encara ens 
trobem per sota de la mitjana de despesa 
de Catalunya.
La crisi de la Covid-19 ha posat en evi-
dència la fragilitat del nostre sistema 
de salut, que arrossega un important 
dèficit estructural i que està lluny de 
revertir els darrers 10 anys de retalla-
des en recursos.
Els pressupostos aprovats pel govern 
català són del tot insuficients per aten-
dre les necessitats presents i futures. I 
la crisi que patim ha posat de manifest 
el paper crucial que juga i ha de jugar 
el sector sanitari públic, per prevenir i 
mitigar riscos, però també com a sector 
econòmic generador de riquesa i creació 
d’ocupació.
Avui més que mai, cal un compromís 
per recuperar el temps perdut en in-
versions, en personal, en equitat territo-
rial i accessibilitat, per encarrilar el futur 
del nostre sistema sanitari i social.
S’ha d’obrir una nova etapa que prioritzi 
els recursos al sistema de salut pública. 
La despesa s’hauria de situar al voltant 
del 7 % del PIB, per enfortir, esclar, 
l’atenció primària, que ha de rebre com 
a mínim el 25 % del pressupost de Salut.
S’ha de dignificar les condicions con-
tractuals dels professionals de la salut.
Seguirem amb atenció l’esdevenir de 
les noves infraestructures sanitàries 
a la nostra ciutat i insistirem que cal 
augmentar els recursos a Granollers i 
al Vallès Oriental, per situar-nos, com 
a mínim, en la mitjana catalana pel que 
fa a professionals i llits hospitalaris per 
cada mil habitants: avui hi estem molt 
per sota.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament 

Tot fa preveure que la crisi del coronavirus serà 
llarga i complexa. I que, mentre les vacunes 
no facin l’efecte desitjat, no recuperarem certa 
tranquil·litat en el cicle econòmic. Diuen, però, 
que Europa s’ha mogut i que posarà molts re-
cursos a disposició dels Estats per fer possible la 
construcció d’una economia més resilient, verda 
i digital. Sona il·lusionant, però no serà fàcil 
alhora que, des de les esquerres, caldrà estar 
atents per no perdre bous i esquelles (i drets 
socials adquirits!).
Es preveu que els nous fons europeus, ba-
tejats com a Next Generation EU, aportaran 
1,8 bilions d’euros per a l’Europa postcovid. 
D’aquests, uns 140.000 milions serien per 
l’Estat espanyol, que ja ha presentat el Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, on s’exposa el programa de refor-
mes per al període 2021-2023.
També la Generalitat s’ha espavilat i, durant 
aquests últims mesos, ha demanat a empreses, 
universitats, centres tecnològics, fundacions, 
entitats socials... que li enviessin projectes que 
seguissin la línia del seu propi pla de recupe-
ració. Els governs, doncs, es mouen perquè la 
cursa pels fons europeus serà competitiva.
I a Granollers, què? Què estem fent per trobar 
projectes susceptibles de ser finançats amb 
aquests fons? Ho hem preguntat a l’equip de 
govern i ens han dit que “s’ho estan mirant”. És 
a dir, que el més calent és a l’aigüera.
Des d’ERC Granollers creiem que no podem 
perdre l’oportunitat que ens ofereixen aquests 
recursos i, per això, considerem imprescindible 
que es creï una comissió o espai de debat obert 
entre govern municipal, oposició i agents socials 
per tal de discutir, proposar i avaluar propostes 
de projectes que podrien ser idonis per als Next 
Generation. 
Coneixem, per altra banda, la bona feina que 
ha fet de sempre l’equip del Pla Estratègic de 
l’Ajuntament de Granollers, per la qual cosa 
proposem que sigui aquest mateix equip el que 
coordini tots els treballs que es puguin fer a 
partir d’ara en relació amb els Next Generation 
a la nostra ciutat. 
En definitiva, proposem crear un marc de 
diàleg i de treball col·laboratiu, tal com demana 
Europa quan parla de governança compartida. 
El que volem, doncs, és que aquesta oportu-
nitat d’accedir a uns recursos ingents que han 
d’ajudar a recuperar i modernitzar la nostra 
economia, no es perdi per la poca capacitat de 
lideratge o interlocució social. Volem debat i el 
volem ara. I, sens dubte, volem aportar idees i 
sentir el que, n’estem segurs, sindicats, patro-
nals i entitats socials tenen a dir. Nosaltres hem 
fet la proposta, ara estarem atents a la resposta 
del govern.

Pau Llobet i Roura
Regidor del Grup Municipal d’ERC Granollers
Twitter: @Pau_Llobet

Con la vacuna no basta

El pasado mes de enero comenzó la 
vacunación contra la Covid-19 en nuestra 
ciudad. Es un halo de esperanza tras un 
2020 sombrío. Necesitábamos urgente-
mente una buena noticia y la recibimos 
con optimismo e ilusión. Pero, hace falta 
mucho más. 
Necesitamos un confinamiento inteli-
gente que vaya acompañado de ayudas di-
rectas a los sectores afectados, un refuerzo 
sin precedentes del teletrabajo, un aumen-
to de los testeos masivos y una aceleración 
notable del plan de vacunación. 
Debemos escuchar a los expertos y 
comprobar qué se está haciendo bien en 
otros países. La gravedad de la situación 
requiere de medidas audaces, pero cohe-
rentes. Se debería implementar un sistema 
de vacunación de 24 horas / 7 días a la 
semana. No hay tiempo que perder, cada 
vacuna puesta es un pequeño paso más 
para vencer al virus y recuperar la nor-
malidad en nuestras vidas. Contamos con 
recursos materiales y humanos de sobra 
para acelerar el proceso de vacunación.
Lo denominamos ‘confinamiento inte-
ligente’ porque las medidas restricti-
vas deben ir acompañadas de ayudas 
directas a aquellos sectores más afecta-
dos por los embates de la pandemia. No 
podemos dejar a nadie atrás. No podemos 
abandonar a su suerte a tantos autóno-
mos y pymes. Tenemos que hacer todo 
lo posible para que se mantengan a flote. 
Comerciantes y hosteleros son ejes impor-
tantes de la economía de nuestra ciudad. 
Los constantes bandazos en la toma de 
decisiones por parte de la Generalitat los 
está ahogando y llevando a una situación 
límite. Es por ello por lo que nuestro gru-
po municipal pidió un segundo plan de 
choque utilizando el remanente de tesore-
ría del ejercicio anterior para reforzar las 
ayudas económicas y sociales.
Y, por último, es fundamental que haya 
coordinación entre las diferentes insti-
tuciones y un liderazgo a nivel estatal y 
autonómico con el que no contamos hoy.

Jorge Pavón 
Portavoz Cs Granollers
Juan Manuel de Vargas
Concejal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
¡Síguenos en las redes sociales!

Tot apunta que aquest mes de febrer, 
les catalanes i els catalans tindrem ja 
un nou President o Presidenta de la 
Generalitat. Com ja ve sent habitual, 
l’escollirem després d’unes eleccions 
imposades a conseqüència de la 
destitució per part de l’estat espanyol 
del seu predecessor. Fem una porra a 
veure quant ens dura el o la 132?  
M’hi jugo un pèsol que si és indepen-
dentista no acabarà la legislatura.
No sembla casualitat que aquestes 
eleccions se celebrin la setmana de 
Carnestoltes, des de la tardor que hem 
vist tota classe de disfresses a la rua 
de la precampanya: un vicepresident 
guarnit de President a qui li man-
quen certs atributs de la disfressa; una 
exconsellera de Cultura disfressada de 
President a l’exili (sembla que el vestit 
de President ha triomfat aquest any); 
una exalcaldessa que no porta carota, 
però que em fa la sensació que els 
de la seva comparsa la poden deixar 
sense música ni carrossa en qualsevol 
moment; una parlamentària que va de 
debutant, però que ja fa anys que va 
quedar retratada; un portaveu de grup 
parlamentari amb una disfressa de 
salvavides taronja que sembla que aca-
barà fent aigües; i també uns que van 
de blau que sembla que els passaran 
davant els d’una comparsa verda. Ara 
bé, la millor de totes les disfresses és 
la d’un exministre de sanitat amb una 
de les pitjors taxes de mortalitat per 
coronavirus del planeta i que va vestit 
d’òptim gestor.
Primàries Catalunya participarà en 
la rua sense portar careta, amb els 
membres de la comparsa escollits per 
primàries pures; esperem que això no 
sigui un problema per entrar al Parla-
ment. Visca el Carnestoltes!! 

Joan Ricart
Voluntari Granollers per la Indepen-
dència – Primàries Catalunya
@PrimariesG
granollersxindependencia@granollers.cat

Vertebrar el país

La vida és un repte continu i els reptes 
sempre s’han d’afrontar amb força i con-
vicció, i això, amb perseverança, és més 
senzill d’assolir. M’agrada anar-me’n a 
descansar desitjant tenir un somni i 
despertar-me amb un nou projecte. Una 
nova fita, com la que hem començat a 
bastir des que a mitjans de desembre 
vam embarcar-nos en la tasca de po-
sar en marxa l’executiva local de Junts. 
Gràcies a tots els que ho heu fet possible. 
Sens dubte, el millor d’aquesta feina 
és l’equip que compartim per dur-ho 
endavant.
Ara és el moment de treballar amb fer-
mesa i aprofitar la vertebració que com a 
partit està fent Junts per Catalunya arreu. 
Aquí, a Granollers, no podíem desapro-
fitar aquesta oportunitat i per això hem 
agafat amb força l’encàrrec de culminar 
l’engranatge a tots els nivells fins arribar 
al municipalisme. Volem treballar per la 
nostra ciutat, però alhora ho volem fer 
alineats amb el país. 
No estem davant d’una època de canvis, 
estem davant d’un canvi d’època i hem 
d’adequar-nos a les circumstàncies.  
Hem de saber ser aquest motor de canvi, 
hem de marcar les diferències amb 
convicció, però sense oblidar a ningú i 
des de l’agrupació local de Junts volem 
treballar per un Granollers per a les 
persones i de les persones, fent costat al 
Grup Municipal. Volem apostar per valors 
importants com la sanitat, l’educació, les 
polítiques socials, l’esport, l’economia, 
la cultura o la sostenibilitat. I volem tre-
ballar, des de la capitalitat, per la nostra 
comarca i pel nostre país, amb justícia 
social, amb igualtat d’oportunitats i amb 
la fermesa del mandat de l’1 d’Octubre. 
Perquè tenim un llegat i no podem 
perdre mai de referent aquest objectiu: la 
nostra independència.
És un orgull participar en aquest gran 
projecte sobiranista que està creixent de 
manera transversal en el si de la societat 
catalana i del qual, com a granollerins i 
granollerines, no podem ser aliens. Junts 
ho farem!!

Amanda Ramos
Coordinadora Agrupació Local i regidora 
de Junts per Granollers

La rua de les eleccions

Cs
La salut, 
la nostra prioritat

Granollers 
també necessita 
una Next Generation

PSCERCJuntsPrimàries
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