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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)

Parc de Torras Villà. Fotografia: Toni Torrillas.

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

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

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

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

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

FIRA DEL DISC
Divendres 12 i dissabte 13 de març
Tot el dia. Plaça Perpinyà

ENCANTS SOLIDARIS. ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 6, 13 i 27 de març
De 9 a 14 h. Plaça Perpinyà

La celebració de fires i mercats queda supe-
ditada 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

MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ COVID-19

GRÀCIES PER PROTEGIR-TE I AJUDAR A ATURAR LA COVID-19
www.granollers.cat/coronavirus

VENTILEU
PERMANENTMENT

L’Ajuntament publica una web 
interactiva sobre els impactes 
de la Covid-19
Aquest mes de març fa un any de l’esclat de la Covid-19, des del 
primer moment l’Ajuntament ha apostat per la transparència i per 
facilitar l’accés a la informació a la ciutadania. Per aquest motiu, es 
va crear un espai dedicat a la Covid-19. Una web, granollers.cat/im-
pactescovid, que recull els decrets aprovats, els contractes i compres 
d’emergència, o els butlletins electrònics. A més, es recullen dades 
dels impactes socials i econòmics de la pandèmia. Incialment, es va 
publicar mitjançant arxius, i des del mes gener, amb l’eina Storymaps 
(desenvolupada per ArcGis), es publiquen aquestes dades en format 
web, de manera que qualsevol persona que les consulti, pot veure’n 
l’evolució d’una manera més visual i entenedora. Aquest projecte 
és un pas endavant en l’accés a la informació, per tal de fer-la més 
entenedora i usable.

Exposicions març

MUSEU DE GRANOLLERS 
AFINITATS. SOBRE LES COL·LECCIONS DEL MUSEU DE GRANOLLERS
Exposició permanent

BM GRANOLLERS 75 ANYS D’ESPORT, SOCIETAT I CULTURA
Fins l’11 d’abril de 2021

RETORN A GRANOLLERS DEL RETAULE GÒTIC DE SANT ESTEVE
Fins al 9 de gener de 2022

ELOGI DEL MALENTÈS
Fins al 14 de març de 2021

PINTANT A LA 4A PLANTA. VICENÇ VIAPLANA
Del 25 de març al 8 de maig de 2021

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS 
TU INVESTIGUES
Exposició permanent

SALA INVERTEBRATS 
Exposició permanent

ANIMALS AMAGATS
Joc de realitat augmentada
A partir del 5 de març

QUÈ MENGEM AVUI? - ADA PARELLADA & AGNÈS VILLAMOR 
Fins al juliol 2021

40 ANYS DE CONSERVACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL AL PARC NATURAL 
I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY (1978-2018)
Fins al 17 de març

EXPOSICIÓ INSTANTS DE NATURA A GALLECS
Del 19 de març al 25 d’abril

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
BICICLETES EN BLANC I NEGRE, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE L’ARXIU 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS
Del 2 de març al 10 de maig

EXPOSICIÓ EN LÍNIA A LA WEB DE L’ARXIU
DONES I MERCAT. FOTOGRAFIES DELS ANYS 1880-1980
https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/
A partir del 8 de març

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
BLANK. EXPOSICIÓ DE LURDES BASOLÍ
Fins al 28 de març

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
TOT ÉS EN ELS LLIBRES. EXPOSICIÓ TERESA PÀMIES
De l’1 al 31 de març

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
DONES LITERÀRIES
Del 8 al 21 de març

CENTRE CÍVIC CAN GILI
«POWER», RETRATS DE DONES DEL BARRI DE CAN GILI
Del 8 al 19 de març
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REPORTATGE

El 18 de febrer es van presentar 
públicament, i de forma virtual, les 
40 mesures d’acció sorgides del 
procés participatiu del Pacte de Ciutat 
que s’han considerat òptimes per 
recuperar el dinamisme i la vitalitat 
de la ciutat arran de la Covid-19. 
Les actuacions de competència 
municipal que es desprenen d’aquestes 
mesures s’incorporen al Programa 
d’Actuació Municipal per impulsar-les, 
desenvolupar-les i fer-ne el seguiment.

Aquestes 40 propostes sorgeixen d’un total de 
201, fetes per la ciutadania a través dels diver-
sos canals oberts durant el procés participatiu. 
115 persones han treballat activament en sis 
grups, un per a cadascun dels eixos definits al 
Pacte de Ciutat: Ciutat saludable i sostenible, 
Ciutat educadora i cultural, Ciutat pròspera, 
Ciutat de totes les persones, Ciutat amb valors 
i Ciutat digital. Els grups han desenvolupat la 
feina iniciada pel Consell de Ciutat, que alhora 
recollia l’encàrrec de la Junta de Portaveus, i 
han desplegat el Pacte de Ciutat, que compta 
amb les adhesions de més de 250 persones, 
entitats i empreses.
Les 201 propostes han estat valorades en grups 
de treball, i s’han treballat tècnicament i polí-
ticament per concretar les 40 que s’incorporen 
al PAM, el Pla d’Actuació Municipal. Esdevenen 
així la resposta que la ciutat, en el seu conjunt, 
ha de donar a curt i mitjà termini per sortir de la 

Les 40 mesures 
d’acció 

s’incorporen al 
Pla d’Actuació 

Municipal

crisi a què ens ha abocat la pandèmia. 
Les accions s’incorporen a l’acció de govern i 
se’n podrà fer un seguiment. La resta de les 
propostes rebudes (el 80 % del total) es pren-
dran en consideració a l’hora d’elaborar les 
noves planificacions d’àmbit sectorial i/o estra-
tègic.

Corresponsabilitat i compromís de ciutat

La regidora de Processos Participatius, Andrea 
Canelo, va voler destacar en la presentació 
de les mesures d’acció del Pacte de Ciutat la 
corresponsabilitat d’aquest projecte. I és que 
en totes les accions hi tres nivells de compro-
mís: el de l’Ajuntament, el de les entitats i el de 
la ciutadania. Per això, Canelo va apel·lar a la 
ciutadania, les entitats i les empreses a “fer-vos 
vostres tots aquests compromisos i a fer de la 
nostra ciutat un lloc millor on viure, fins i tot en 
situació de pandèmia”. 
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va agrair 
la participació de totes les persones en aquest 
procés i “el compromís immediat de totes les 
forces polítiques i socials de la ciutat”. Mayoral 
va definir el procés participatiu com a “encorat-
jador, innovador, un exercici col·lectiu de cons-
truir ciutat amb el protagonisme de molta gent, 
en una aposta clara per la corresponsabilitat”.

115 persones en sis grups de treball

Del 19 d’octubre al 4 de desembre de 2020, un 
total de 115 persones, dividides en sis grups de 
treball, van debatre en 18 sessions de treball 
des de tres perspectives diferents: què puc fer 

El Pacte de Ciutat concreta 40 mesures d’acció per recuperar 
el dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran de la Covid-19

Presentació de les 40 mesures 
d’acció sorgides del Pacte de 
Ciutat

jo com a ciutadana, què poden fer les entitats i 
empreses, i què pot fer l’administració munici-
pal perquè la ciutat recuperi el dinamisme i la 
vitalitat. 

Dues de les persones que van formar part dels 
grups van compartir la seva experiència durant 
la presentació. Cinzia Diodati, participant al 
grup de Ciutat pròspera, va explicar que havia 
estat “una experiència molt intensa. S’han aco-
llit i escoltat les idees de tot tipus de persones”. 
Jaume Coll, participant en el grup de Ciutat 
amb valors, va relatar que s’havien debatut “19 
aportacions i hem fet propostes rellevants des 
de la nostra experiència. Ha estat molt gratifi-
cant i he conegut persones molt proactives”.

Les 40 mesures d’acció del Pacte de Ciutat

El procés participatiu del Pacte de Ciutat ha 
servit per elaborar compromisos, accions i 
mesures, a partir de l’anàlisi de les dades, dels 
recursos disponibles i de la participació activa 
dels diversos agents implicats. Les 40 mesu-
res d’acció concretades es divideixen en els sis 
eixos del Pacte de Ciutat.
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Els mesos de fred, normalment d’octubre a 
març, és la temporada de poda dels arbres. 
Des de fa més de 15 anys, a Granollers es fa 
una esporga respectuosa amb l’arbrat, duent 
a terme una mínima intervenció. Quan creixen 
amb llibertat, els arbres són més forts i sans. 
L’arboricultura és una tendència estesa a tot 
Europa. El creixement natural dels arbres 
comporta múltiples beneficis socials i medi-
ambientals, afavoreix la biodiversitat i contri-
bueix a l’embelliment del paisatge urbà, fent-
lo més amable i agradable per a la ciutadania.
Al contrari del que es creia fa molt de temps, 
són molts els avantatges de tenir arbres amb 
grans capçades, que actuen com a reguladors 

climàtics. Amb arbres de grans dimensions, 
tenim més ombres, l’asfalt i les voreres no 
s’escalfen tant i les temperatures són més 
baixes a l’estiu. Permeten l’estalvi energètic a 
les plantes més baixes dels edificis, perquè es 
redueix la necessitat de calefacció a l’hivern 
i d’aire condicionat a l’estiu. Un altra contri-
bució significativa és la reducció del soroll i 
de la contaminació acústica, així com també 
disminueix la contaminació atmosfèrica, ja 
que s’atenua la concentració de les partícu-
les contaminants en suspensió, que queden 
atrapades a les fulles dels arbres i són drena-
des amb l’aigua de la pluja. Un altre benefici 
l’aporten les arrels, que disminueixen el risc 
d’inundacions. 
L’Ajuntament de Granollers contempla tots 
aquests factors en la gestió de l’arbrat. Quim 
Comas Estany, cap del Servei d’Espais Verds i 
Medi Ambient a Granollers, destaca la impor-
tància “d’educar, ensenyar i inculcar la cultura 
de l’arbre, els seus beneficis i aportacions, 
així com la necessitat que en tenim de cara al 
repte climàtic a les ciutats i com una de les 
infraestructures (verda) essencials per a la 
vida”. L’actual gestió municipal dels arbres es 
fa de manera molt diferent de com es feia anys 
enrere. “Cal que la ciutadania entengui la cul-
tura de l’arbre, la importància de tenir arbres 
amb grans capçades que ens proporcionen 
fresca, retenen la pols del carrer i donen vida a 
un grapat d’ocells”. 

Arboricultura versus poda agrícola

La poda és una tècnica ancestral d’origen 
agrícola, orientada als arbres fruiters i a les 
explotacions forestals, per potenciar la pro-
ducció de fruita i fusta. Durant molt de temps 
es va aplicar als arbres de les ciutat aquest 
criteri agrícola, pensant que creixien amb més 
força com més es podaven. Però en el cas dels 
arbres no fruiters, la poda continuada els de-
bilita i els provoca ferides que els deixen més 
indefensos davant de patògens com àcars, in-
sectes o fongs, que poden contribuir al fet que 
els arbres siguin més fràgils i tinguin podridu-
res internes no visibles. 
La gestió municipal té per objectiu la millor 
implantació i bon estat de l’arbrat. Es fa una 
revisió continuada dels arbres per garantir-ne 
la salut i la seguretat de la ciutadania. S’es-

Granollers aposta per la poda mínima dels arbres pels 
grans beneficis socials i mediambientals que comporta

A Granollers es fa una revisió 
continuada dels arbres  
per garantir-ne la salut i la 
seguretat de la ciutadania 

L’Ajuntament de Granollers posa al servei de la 
ciutadania una nova eina de comunicació directa 
per informar d’incidències relacionades amb 
la contaminació per mala olor. Així, l’aplicació 
gratuïta Nasapp (disponible per a Android i 
IOS) permet notificar i registrar qualsevol tipus 
de pudor, de procedència agrícola, industrial, 
urbà... L’objectiu d’aquesta iniciativa és comp-
tar amb la participació ciutadana per gestionar 

ACTUALITAT

Mapa interactiu dels  
arbres de Granollers
A la pàgina web de l’Ajuntament es pot 
trobar un mapa interactiu amb informació 
dels aproximadament 12.000 arbres dels 
carrers i places de la ciutat. No hi ha la 
totalitat d’arbres que s’estima que té Gra-
nollers, uns 19.000, perquè no es comp-
tabilitzen els de petits boscos i parcs. 
Una eina que posa en valor la riquesa de 
l’arbrat de Granollers i que properament 
oferirà informació de gran interès com la 
quantitat de CO2 que pot absorbir.

Per a més informació: 
granollers.cat/medi-ambient/ 
gestio-larbrat-municipal

porguen només arbres antics, amb problemà-
tiques heretades d’antigues podes més agres-
sives si tenen creixements desequilibrats, 
les branques topen amb les façanes o si, per 
exemple, tapen senyals de trànsit, toquen ca-
bles o no deixen passar la llum dels fanals. Es 
pot arribar a talar arbres que no s’adaptin al 
lloc on es troben plantats, que puguin provocar 
danys a serveis municipals soterrats o posar 
en risc la seguretat de la ciutadania. Però, 
en general, se segueix el criteri de la mínima 
intervenció per permetre que els arbres creixin 
sans i forts.
La Unitat d’Espais Verds té molta cura a l’hora 
de plantar nou arbrat, valora quines són les 
millors localitzacions i les espècies més 
adequades. En els arbres de nova plantació és 
important no fer cap tipus d’intervenció durant 
els primers anys, per tal que facin bones ar-
rels i es fixin al subsòl.

aquesta qüestió complexa. Així, l’Ajuntament 
de Granollers registrarà les queixes i treba-
llarà per prendre mesures i intentar minimit-
zar els possibles focus d’origen. La informació 
aportada per la ciutadania a través d’aquesta 
app és confidencial; no recull les dades 
personals i permetrà generar un mapa de les 
molèsties detectades en aquest àmbit.

L’aplicació Nasapp

L’EURECAT, el Centre Tecnològic de Catalun-
ya, desenvolupa des de l’any 2010 el projecte 
Nasapp, una iniciativa de participació ciuta-
dana i una eina a disposició de tothom per 
registrar incidències de pudor ambiental. 
L’aplicació geolocalitza el punt en què es 
troba la persona i informa del moment en 
què es registra la mala olor, de manera que 
la coincidència en una mateixa zona i moment 
d’un determinat nombre de registres, posa de 
manifest un episodi de pudor. Amb aquests 
registres i l’anàlisi de les dades meteorològiques 
es plantegen hipòtesis sobre la procedència. 
Més informació: https://nasapp.org/ca/

L’Ajuntament  posa en marxa una aplicació per registrar 
incidències de contaminació per males olors
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“Bicicletes en blanc i negre”,  
nova exposició de l’Arxiu Municipal

Entre el 2 de març i el 10 de maig es pot visitar la nova exposició instal-
lada a l’entrada de l’Ajuntament, titulada “Bicicletes en blanc i negre”. 
Una selecció de fotografies que mostra l’ús que els granollerins i 
granollerines feien de la bici, entre els anys 1910 i 1960: com a mitjà de 
transport en dies feiners, i també per a l’esbarjo i la pràctica esportiva.
Les 14 imatges, signades per Albert Canet Botey, Ferran Salamero, 
Francesc Gorgui, Joan Guàrdia i Mercè de Bufí, ens descobreixen una 
ciutat de carrers majoritàriament sense asfaltar i gairebé buits. Encara 
circulaven carros i la bicicleta era el mitjà de transport més utilitzat, 
sobretot entre la classe treballadora, mentre que els vehicles de motor 
eren escassos. 
Els visitants descobriran un espai esportiu que hi havia hagut entre els 
carrers Navarra, Sant Jaume i Isabel de Villena, el Law-Tennis o Club 
Deportivo, on es practicava el futbol, el tennis i el ciclisme; o l’antiga 
botiga Ciclos Sastre, situada a la plaça de Perpinyà, com a mostra dels 
molts tallers i botigues de reparació i venda de bicicletes de l’època. I 
és que, segons el cens de 1955, la ciutat en tenia 1.760 de registrades.
També, es mostren diferents curses ciclistes a la carretera (dels anys 
trenta, quaranta i cinquanta) i persones en bicicleta en contextos lúdics 
i festius en diferents carrers i places, que permeten comprovar els 
canvis que ha experimentat la ciutat.

Escoles bressol municipals

EBM Giravoltes 
Ctra. de Caldes, 52 / 93 861 65 65
– Dimecres 21 d’abril a les 18 h, xerrada 

informativa online. Inscripció a la xerrada:
 https://www.granollers.cat/portesoberte-
sEBM 

EBM Tortuga
C. Garrotxa, 8 / 93 870 93 52
– Dilluns 19 d’abril a les 18 h, xerrada infor-

mativa online. Inscripció a la xerrada: 
 https://www.granollers.cat/portesoberte-
sEBM 

EBM El Teler  
C. Corró, 349 / 93 849 64 40
– Dilluns 26 d’abril a les 18 h, xerrada infor-

mativa online. Inscripció a la xerrada:
 https://www.granollers.cat/portesoberte-
sEBM 

Escoles bressol  
i llars d’infants privades

EB El Petit Príncep 
C. Corró, 159-161
93 840 32 09 / 619 82 19 54
Visites amb cita prèvia

EB Els Barrufets
Pl. Espanya, 52-56 / 93 013 91 01
– Del 15 al 20 de març
 Concerteu cita prèvia al tel. 677 64 24 82

EB La Cabana
C. Princesa, 95 / 93 511 50 15 / 661 68 

68 00
– Visites amb cita prèvia

EB Pinotxo 
C. Josep M. de Segarra, 25 / 655 84 23 90
– Dissabte 20 de març, de 10.30 a 13.30 h
 Visites concertades amb cita prèvia 
 (dissabtes inclosos)
 Més informació: http://www.pinotxo.cat

LLI Mare de Déu de Fàtima
Ctra. de Caldes, 19 / 93 849 38 83
– Visites amb cita prèvia durant tot l’any 

EB Montessori Granollers
Pl. Jacint Verdaguer
– Portes obertes tots els dissabtes de 

febrer i març
 Concerteu cita al tel. 638 04 11 07 
 A/e: info@montessorigranollers.com

EB Petits Exploradors
C. Sant Josep de Calassanç, 150 / 93 768 

45 88
– Visites personalitzades amb cita prèvia
 A/e: info@petitsexploradors.cat

EB Els Rossinyols
C. Menéndez Pelayo, 4 / 93 870 84 76
– Portes obertes cada dia
 Concerteu cita al tel. 652 63 33 72 
 A/e: els@rossinyols.com
 Més informació: www.rossinyols.com

LLI Xerric-Xerrac 
C. Bruniquer, 5-7, baixos
93 879 48 48 / 673 83 89 41
– Visites concertades online i presencials 

amb cita prèvia

Jornades de portes obertes 
a les escoles bressol i llars d’infants
Curs 2021 / 2022

L’Ajuntament de Granollers se suma al projecte 
de la xarxa social col·laborativa Labdoo que tre-
balla amb ordinadors i material informàtic amb 
l’objectiu de sanejar-los i fer-los arribar a les 
persones que els necessitin. Entre els objectius 
d’aquest projecte de cost 0 destaquen la reduc-
ció de l’escletxa digital a la ciutat, el foment de 
l’economia circular i el foment de valors. Així, 
l’Ajuntament ha creat el Labdoo City Hub Grano-
llers que serà un punt de recollida i de recupe-
ració del material informàtic que es destinarà, 
posteriorment, a famílies vulnerables, prèvia 
petició per part d’entitats, escoles...
Aquest projecte és possible gràcies a la par-
ticipació de diversos serveis municipals que 
s’han coordinat per fer-ho possible. Així, el 
“drop point” o punt d’entrega dels ordinadors 
és a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. El Servei 
d’Educació ha fet possible que alumnes del cicle 
formatiu de grau mig d’informàtica de l’insitut 
Carles Vallbona treballin en el sanejament 
del material informàtic que es reculli a Roca 
Umbert per donar-li un segon ús. Aquesta feina 
són pràctiques incloses en els seus estudis que 
tutoritza el Servei d’Informàtica. A més, a través 
de la Plataforma Grid Granollers, promoguda en 
el marc del projecte Granollers entra en simbio-
si, l’empresa Vivace Logística va fer la primera 
aportació de material facilitant l’inici del projec-
te a la ciutat.
Aquesta iniciativa també dona resposta a una de 
les propostes sorgides en el procés participatiu 
del Pacte de Ciutat, concretament en el grup de 
“Ciutat Digital”, dut a terme a finals del 2020, i 
dona continuïtat al repartiment de dispositius 
informàtics que es va fer durant el confinament. 

Labdoo City Hub Granollers: punt de recollida  
i sanejament de material informàtic

Alhora respon a un model de ciutat que avança 
cap al desenvolupament sostenible, en especial 
en la reducció de les desigualtats (ODS 10).

Com funciona el Labdoo City Hub  
Granollers?

Granollers s’ha adherit a la xarxa social 
col·laborativa Labdoo que recupera ordinadors i 
dispositius de segona mà que per destinar-los a 
famílies vulnerables. A través de la web del pro-
jecte (www.labdoo.org) ja es poden registrar les 
donacions i la plataforma indica quin és el hub 
més proper per a portar-les. A més, a través 
del portal GRID (https://www.gridgranollers.com/
mercat-de-recursos) les empreses també poden 
fer donacions d’ordinadors. 
El funcionament de Labdoo es resumeix en 5 
passos:
1- Localitza i etiqueta a la plataforma un ordina-
dor utilitzat (així se’n prodrà fer seguiment)
2- Porta el dispositiu al “drop point” a Roca Um-
bert on es sanejarà l’ordinador i s’hi instal·laran 
programes de codi lliure dissenyats per la xarxa 
Labdoo
3- Es porta el dispositiu a l’escola o persones 
destinatàries (prèviament cal que s’hagi fet la 
petició per part d’un centre educatiu o entitat a 
la plataforma, no per part d’un particular)
4- S’entrega el dispositiu i es fan fotografies per 
documentar l’entrega
5- Quan l’ordinador ja no funciona i no es pot 
tornar a reparar, es porta a una planta de re-
ciclatge per minimitzar l’impacte dels residus 
electrònics al planeta
Més informació: www.granollers.cat/labdoo

Dos alumnes de l’institut 
Carles Vallbona fan el 
sanejament del material 
informàtic

Celebració de la Diada del Club Ciclista, 1947. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell / 
Arxiu Municipal de Granollers
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2
10 a 12.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria 
Mentre estàs a l’atur, treballa amb 
les idees
Granollers Mercat

3
9.30 a 12.30 h. Workshop.  
Emprenedoria digital
Kit de recursos i eines digitals  
per a projectes emprenedors 
Granollers Mercat

9.30 a 12.30 h. Formació. Presen-
cial. Empresa i emprenedoria
Brexit, el nou acord comercial 
entre  
la UE i Regne Unit
Entendre què pot representar el Brexit  
i repassem les afectacions més impor-
tants sobre el comerç internacional
La Cambra de Comerç - Granollers

9
10 a 13 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria 
Tècnica del mussol: descobreix 
d’on surten les idees de negoci
Granollers Mercat

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

15
10 a 12.30 i 10 a 13 h.  
Formació de 8 hores. Empresa  
i emprenedoria 
Simula diferents escenaris el futur  
de l’empresa
Granollers Mercat

16
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Geolocalitza el teu negoci
Granollers Mercat

17
10 a 12 h. Workshop.  
Emprenedoria digital
Estratègia digital per a la millora  
de la productivitat
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació presencial  
de 10 hores. Empresa i emprene-
doria
Neurolideratge. Neurociència  
aplicada a la gestió de persones
Conèixer quins mecanismes cerebrals 
hi ha al darrera del comportament de 
les persones per tal d’augmentar les 
habilitats d’influència i persuasió que 
són clau en el lideratge d’equips
La Cambra de Comerç – Granollers 

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

22 
9 a 14 h. Formació de 10 hores.  
Empresa i emprenedoria 
Les 12 úniques maneres  
de captar clients
Granollers Mercat

23
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Com posicionar una pàgina web 
als cercadors?
Granollers Mercat

30
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Optimitza la teva pagina web
Granollers Mercat

31
9.30 a 12 h. Càpsula.  
Emprenedoria digital
Planifica la teva web a partir  
d’un Canvas
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

Març 2021 

https://www.cambrabcn.org/que-t-
oferim/solucions-al-teu-abast/for-
macio/aula-virtual/cursos

Les farmàcies de Granollers, punts de 
derivació i conscienciació sobre la Covid-19
S’ha posat en marxa a Granollers 
el Projecte d’actuació dels far-
macèutics comunitaris contra la 
Covid-19, una iniciativa impulsada 
pel Servei Català de la Salut, el 
Col·legi de Farmacèutics de Barce-
lona i l’Ajuntament de Granollers. 
Amb el lema “A Granollers, aturem 
junts la cadena de transmissió de 
la Covid-19”, la campanya reforça 
el paper dels farmacèutics com a 
agents de salut de primera línia 
dins la xarxa sanitària, sumats  
a la resta de professionals sanitaris,  
per treballar de manera coordinada 
i conjunta per fer front a la pandèmia. 

Servei d’informació i derivació

Les farmàcies de Granollers oferi-
ran el servei de punt d’informació i 
conscienciació, i donaran resposta 
a les preguntes més freqüents 
relacionades amb la Covid-19 com 
poden ser els símptomes i com 
abordar-los, o com cal actuar si 
s’és o s’ha estat en contacte amb un cas positiu. 
A banda, també seran  
un punt de derivació de la ciutadania  
als centres d’atenció primària.
A causa de la crisi sanitària de la Covid-19,  

Ajuts individuals per a material i llibres  
Sol·licituds de l’1 de març al 9 d’abril de 2021 
Per a alumnes matriculats en centres públics o privats concertats  
que cursin educació infantil, primària i secundària. 

Ajuts per a l’escolarització i menjador d’infants de les escoles bressol  
municipals. Curs escolar 2021/2022 
Sol·licituds de l’1 de març a l’11 de juny de 2021 

Ajuts per a l’escolarització d’alumnes de l’Escola Municipal de Música  
i Conservatori Josep M. Ruera. Curs escolar 2021/2022 
Sol·licituds de l’1 de març al 2 de juliol de 2021

Ajuts per a la pràctica esportiva. Temporada 2021/2022 
Sol·licituds de l’1 al 30 de setembre de 2021

Consulteu les bases a: 
https://seuelectronica.granollers.cat (Apartat subvencions, ajuts i beques).

Ajuts adreçats 
a la ciutadania 
empadronada  
a Granollers 
en situació  
de necessitat 
econòmica

els farmacèutics, com la resta de 
professionals sanitaris, han hagut 
de replantejar i adaptar els fluxos 
de treball i aplicar protocols nous 
per atendre les necessitats dels 
ciutadans de manera segura. Els 
farmacèutics són una peça clau 
dins l’engranatge sanitari i poden 
oferir serveis orientats a informar, 
conscienciar i derivar els ciutadans. 
Per aquest motiu, el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona (COFB) 
i les farmàcies de Granollers, han 
volgut formar part activament 
d’aquest programa pilot a Grano-
llers que ja està funcionant, amb 
bon resultats, a Terrassa, Rubí, Ma-
tadepera, Viladecavalls i Ullastrell.
Josep Mayoral, alcalde de Grano-
llers, ha agraït als farmacèutics que 
s’uneixin a la resta de professionals 
sanitaris: “El virus no el guanyarem 
només des dels hospitals, aquest 
és l’últim pas. La lluita contra la 
Covid és la lluita de cadascun de 
nosaltres, les nostres famílies…  

És fonamental tenir més informació, en un mo-
ment en què les dades estan massa estabilitza-
des i la variant britànica és present en les aigües 
residuals de Catalunya i també de Granollers.  
La prudència segueix sent la millor mesura”.
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Granollers commemora un any més el 8 de Març, 
Dia Internacional de les Dones, i ho fa amb un 
programa d’activitats que va començar el 20 de 
febrer i que s’allargarà fins al 23 de març. L’acte 
institucional, com és habitual, serà el mateix di-
lluns 8 de març i inclourà la lectura del manifest 
en commemoració del Dia Internacional de les 
Dones. Aquest acte, que es fa en col·laboració 
amb la Taula d’Igualtat de Gènere de Granollers, 
es farà en format virtual a causa de la situació 
sanitària generada per la Covid-19 i es podrà 
veure, a partir de les 12 h, al canal de Youtube 
de l’Ajuntament de Granollers.
Entre les propostes hi ha una nova edició de 
FemPop, el festival musical que no vol existir,  

Granollers commemora el 8 de Març, 
Dia Internacional de les Dones

el 5 de març a Roca Umbert; quatre exposicions, 
xerrades, trobades, cinema, teatre...
A més, també hi haurà un apartat de formació 
en què destaquen dos cursos: el seminari “Cos, 
tecnologia, dona i cinema” i el curs en línia “Fe-
minisme(s) per a principiants”.
Més informació sobre la formació i tota la pro-
gramació del 8M a:
www.granollers.cat/igualtat

#Inventari8M

La proposta més destacada d’aquest 8M a 
Granollers és virtual, però amb una dimensió 
comunitària i participativa. El Servei d’Igualtat 
de Gènere de l’Ajuntament, en col·laboració amb 
el Servei de Cultura i l’entitat Tramoia Cultu-
ra, ens proposen l’acció #Inventari8M. És una 
activitat de creació col·lectiva que convida la 
ciutadania a compartir la fotografia d’un objecte 
relacionat amb la vivència personal del 8M. Les 
imatges es poden compartir fins al 6 de març a 
través d’Instagram amb l’etiqueta #Inventari8M 
i també es poden enviar a l’adreça electròni-
ca inventari8m@gmail.com. Durant aquests 
dies, les Biblioteques de Granollers i l’Aula 
Oberta del Centre Cívic Nord donaran suport 
tècnic a les persones que vulguin compartir les 
seves imatges. 
A més, l’artista audiovisual Núria Nia selecci-
onarà algunes d’aquestes fotos i en farà una 
creació representativa, dotant-les de relat i sig-
nificat comú. El resultat es projectarà a través 
del canal municipal de Youtube i de les xarxes 
socials @granollers i @granollerscultura, a 
partir del dia 8 de març.

Ja han començat les sessions del projecte 
Dansa a l’aula, una proposta pedagògica al 
voltant dels materials de la maleta didàctica 
Dan Dan Dansa del Mercat de les Flors. Aquest 
taller pretén introduir la dansa a les aules de les 
escoles de Granollers i presentar aquest recurs 
pedagògic amb l’objectiu que s’utilitzi per seguir 
treballant la dansa a l’aula al llarg del curs. En 
aquesta maleta hi ha materials i metodologies 
diverses per treballar la dansa a l’escola, que es 
poden obtenir a través del servei de préstec de 
la maleta física o a través de la maleta digita-
litzada, amb continguts ampliats. El projecte 
també ofereix dos tallers d’una hora de durada 
cadascun durant els quals les formadores pre-
senten els materials de la maleta i donen eines 
per treballar la dansa a l’escola. Les quatre 
formadores són les ballarines de Granollers 
Àgueda Murillo, Carme Nàjera, Glòria Espejo i 
Pilar Cecília, amb l’acompanyament del Centre 
d’Arts en Moviment de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts i la gestió de la Fundació Cultural de 
Granollers AC.
De moment les escoles Joan Solans, Ponent, 
Pereanton, Granularius, Educem, Lledoner i 
Residència Valldoriolf ja s’han sumat al projecte 
i han començat les sessions de treball a l’aula, 
i la intenció és que durant el curs 2021/2022 la 
maleta arribi a totes les escoles de la ciutat. Els 
tallers s’adrecen als alumnes de 1r o 2n de cicle 
inicial, i són gratuïts per l’escola que hi vulgui 
participar.
Aquesta iniciativa forma part del pla de xoc de 
cultura impulsat per l’Ajuntament de Granollers.

El projecte Dansa a l’Aula  
arriba a set escoles de Granollers
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131 projectes presentats a la convocatòria de 
residències de moviment i imatge de Roca Umbert

Enguany s’ha assolit xifra rècord en el nombre de les convoca-
tòries de suport a la creació que promou Roca Umbert.
Pel que fa als projectes vinculats a les Arts en Moviment, es van 
rebre un total de 102 propostes, de les quals els guanyadors/es 
han estat:
Residències de recerca i creació en moviment: Tradere, de Laia 

Santanach
Residències de recerca i creació en circ: Després de tot, d’Adrià 

Montaña Ernst (PSIRC)
Residència de perfeccionament:
• Japan, de Mabel Olea Alarcón
• Oblivion, de Silvia Batet Lladró
Residència de projectes artístics emergents:
• Johnny Got His Gun, d’Àlex Cabré Calleja (AMAGA)
• BOY (nen), de Marc Oliveras Casas
Resident associat/da:
• Sarah Anglada Vergés (Cia. Vaques i Cia. Los Moñekos)
• Cia. Nadine Gerspacher
• Cia. Lali Ayguadé Company
Cessió temporal per a projectes de moviment:
• We all live un a box, d’Arina Lanno
• Cabello suicida, de Sivgin Arda Dalkilinc
La comissió de selecció de projectes estava formada per Alexis 
Eupierre, director del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut 
del Teatre; Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega; An-
txón i Helena Ordóñez, directors artístics de La Central del Circ; 
Elena Carmona, directora artística del Graner; Laura Llamaza-
res, programadora del Teatre Auditori i Sandra Arisa, tècnica del 
Centre d’Arts en Moviment.
Pel que fa les residències de creació en l’àmbit de la imatge s’han 

presentat un total de 29 projectes, i els guanyadors/es han estat:
Modalitat associada:
• Massacre. Lògiques postfotogràfiques en el paradigma de la ne-

cropolítica de Mercè Alsina Joda
• Ceràmica artística, de Mercè Garolera Berrocal
• Spectrum, de Marta Bisbal
• Transliteralitat de Maria Glòria Giménez Carrillo
• Artista associat de Pol Aumedes.
• Artista associat de Ramon Aumedes
• Sense Títol, de Marta Ros Hugas.
• El Cosidor, de Jacqueline Barrowcliffe
• Natura Artificialis, de Pilar Rosado Rodrigo
• Imagines – mercancía, de Francele Cocco.
Modalitat de llarga durada:
• Franco Gan, d’Ignasi Prat Altimira
• Les Males Herbe i altres preocupacions artístiques,  

de Sylvie Bussières
• Peau de Vache, de Nathalie Rey
• Peau de Vache, d’Enric Mauri
• On light & Time, de Lluis Estopiñan Canals
• Afers Urbans, de Josep Fernandez Margalef
• Horizonte de sucesos. O sobre como escapar a la fuerza gravita-

cional masiva del agujero, de Marta Pareja
• La màquina orgánica, de Maria Montserrat Tomàs Romer
• Paisatges, mirades i resistències, d’Eva Marín Peinado
• Ser Otra, de Lurdes Rodríguez Basolí
El jurat de la convocatòria estava format per Joan Fontcuberta, 
artista i assessor artístic de Roca Umbert, Alexandra Laudo, 
comissària independent; Zaida Trallero, comissària i gestora 
cultural; i Laia Casanova, tècnica de Roca Umbert.

Busques un espai on treballar?
Tens un negoci o ets un freelance 
del sector de la indústria 
cultural creativa?
Al Centre Audiovisual de Roca Umbert 
hi tens els teu lloc!

Obrim convocatòria de residències i vivers 
d’empreses audiovisuals, culturals i creatives
Consultes les bases a www.rocaumbert.cat
Fins al 31 de març!

2
DIMARTS

19 h | Cinema Edison
La dona il·legal, de Ramon Termens
Amb motiu al Dia Internacional de la Dona i 
amb la presència del director Ramon Térmens i 
l’advocat Ferran Villuendas.

3
DIMECRES

18.30h | Youtube Xarxa Centres Cívics
Cuina en directe
A càrrec de Dani Maldonado (Xef Dan).
En directe des del canal de Youtube de centres 
cívics (XCC Granollers) aprèn a cuinar la 
“Biersuppe”. És una suculenta sopa de cervesa 
originaria dels països del nord d’Europa.

4
DIJOUS

19 h | Cinema Edison
La Règle du jeu, de Jean Renoir
Amb Esteve Plantada
Cinema. Club de lectura i cinema

20 h | Cinema Edison
Lux Aeterna, de Gaspar Noé
Edison Fantàstik

5
DIVENDRES

17.15 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h, dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. 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 
descobrir la seva gran importància dins el nostre 
ecosistema.

 — Activitat per a tots els públics, recomanada a 
partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions vigents

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

19 h | Museu de Granollers
Beatus Vir
Concert a càrrec dels alumnes del Conservatori 
de Granollers

 — Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
 — Activitat gratuïta per a públic adult i jove
 — Més info i inscripcions: 93 842 68 40, museu@

granollers.cat

20 h | Llevant Teatre
Una llum tímida
Primer treball de la cia. La Cicatriz, que explica 
la història de dues dones lesbianes durant la 
dictadura franquista.

 — Preu: 15 euros

7
DIUMENGE

11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

12 h | Cinema Edison
Cromàtic, Un viatge a través de la 
música on tot és possible!
Cicle de nadons

 — Preu: de 2 a 5 euros

12 h | Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició Re-
torn a Granollers del retaule gòtic 
de sant Esteve. 
A càrrec de Cinta Cantarell, historiadora de 
l’art, curadora assistents i documentalista de 
l’exposició.

12 h | Espai d’Arts
Visita comentada a l’exposició 
Blank, amb l’artista Lurdes Basolí.
Basolí farà un recorregut a la seva exposició en 
la que partint del seu àlbum familiar realitza 
una (auto)crítica al voltant de la representació 
occidental de l’Àfrica subsahariana. L’artista 
assenyala certs modes del llenguatge fotogràfic 
que utilitzem els turistes occidentals provinents 
del passat colonial i fa una reflexió sobre com De 
Colonitzar les imatges en un futur.

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
 — Activitat vinculada a la programació del Dia 

Internacional de la Dona

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors
Club lectura jove (12-15 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.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions vigents

20 h | Nau B1
Fem Pop, el festival musical que no 
vol existir
Aixequem el puny contra la desigualtat de 
gènere en la indústria de la música amb la 
tercera edició del festival de petit format on 
les dones i les bandes liderades per dones 
s’emporten tot el protagonisme.

 — Preu: 12 € (amb descomptes)

20 h | Casino de Granollers
Marco Mezquida
31è Jazz de Granollers
Una de les figures més destacades de l’escena 
jazzística actual presenta el seu nou treball 
Talismán al costat del percussionista Aleix 
Tobias i el cellista Martín Meléndez.

 — Preu: 15 euros

6
DISSABTE

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

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

18 h | Espai Milnotes
Espectacle musical còmic. El brin-
dis, concert per a clown i piano

 — Preu: 15 euros
 — Reserva d’entrades al 683 517 720
 — Es repeteix a les 20 h

març
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12 h | Espai Milnotes
Màgia 2.0 
Espectacle de màgia infantil

 — Preu: 12 euros
 — Reserva d’entades al 683 517 720
 — Es repeteix a les 17 h

18 h | Teatre Auditori
Tosca
Una òpera de Puccini que combina amor, intriga 
i passió.

 — Preu: a partir de 25 euros

19 h | Llevant Teatre
Una llum tímida
Primer treball de la cia. La Cicatriz, que explica 
la història de dues dones lesbianes durant la 
dictadura franquista.

 — Preu: 15 euros

19.30 h | Espai Milnotes
Carol Estrada: Estima’t
Espectacle de màgia infantil

 — Preu: 8 euros
 — Reserva d’entades al 683 517 720
 — Es repeteix a les 20 h

8
DILLUNS

12 h | En línia
Acte institucional. Dia Internacio-
nal de les Dones
Lectura del manifest en commemoració del 8 de 
març a, www.granollers.cat
Org.: Ajuntament de Granollers
Col·labora: Taula d’Igualtat de Gènere de 
Granollers

18 h | En línia
Xerrada «Trenquem el silenci amb 
la Carme Dibay» 
Activitat en línia. Dia Internacional de les Dones

 — Inscripcions a sorotopia@gmail.com
Org.: Sorotopia, Associació feminista de Granollers
Col·labora: Ajuntament de Granollers

19 h | En línia
Projecció en línia. Dia Internacio-
nal de les Dones
Projecció de la creació audiovisual INVENTARI 
8M de Núria Nia a partir de la campanya 
#INVENTARI8M, al canal de YouTube de 
l’Ajuntament de Granollers i a les xarxes socials 
de @granollers i @granollerscultura
Org.: Ajuntament de Granollers
Col·labora: Tramoia Cultura

9
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert 
La granja no s’adorm, amb Ada 
Cusidó
Hora del conte (+3 anys)

19 h | Espai d’Arts 
Seminari Cos, tecnologia, dona i 
cinema
Amb Alba G. Torrents
En aquest curs farem una exploració de les 
relacions entre cos, tecnologia i gènere al cinema 
a través de l’anàlisi tant de continguts com 
d’alguns aspectes tècnics. 
Activitat gratuïta vinculada al Dia Internacional 
de la Dona.

10
DIMECRES

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Dionís nu, espectacle teatral amb 
Pep Muñoz
A càrrec d’Avenir. Biblioteques amb DO

11
DIJOUS

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

18.30 h | En línia
Formació «Feminisme(s) per a 
principiants»
A càrrec de Núria Alcaraz, Cooperativa L’Esberla.
Aproximació als diversos corrents de pensament 
feminista i als diversos moviments feministes.

 — Sessions: dijous 11, 18 i 25 de març i 8 d’abril
 — Inscripcions a, https://wp.granollers.cat/

observatorigenere/ 
Org.: Centre per a la Igualtat i Recursos per a 
Dones

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

19.30 h | Museu de Granollers
Les dones al gòtic
A càrrec d’Anna Gironella i Delgà, historiadora i 
arxivera a l’Arxiu Municipal de Girona. 
Activitat vinculada a l’exposició Retorn a 
Granollers del retaule gòtic de sant Esteve.

21 h | En línia
Xerrada: Primers auxilis
Cicle de xerrades de muntanya on-line.  
Primers auxilis amb Toni Almirall i Roca. 

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

Org.: AEG

12
DIVENDRES

17.15 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb les autores Alba 
Dalmau i Cinta Vidal
La vall dels Mumin
Club de lectura infantil (6-7 anys)

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. 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 per a tots els públics, recomanada a 
partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions vigents

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.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions vigents

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4
Grup 1. Club de lectura infantil (10-11 anys)
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19 h | Casino de Granollers
Ensemble Jazz Orquestra + Com-
bos del Conservatori J.M. Ruera
31è Jazz de Granollers

 — Preu: 5 euros

20 h | Teatre Auditori
El mètode Grönholm
Enric Cambray, Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins 
i David Verdaguer són els quatre nous 
protagonistes d’aquest clàssic de Jordi Galceran.

 — Preu: de 12 a 25 euros

14
DIUMENGE

11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

18 h | Teatre Auditori
Desgel
Aquest espectacle familiar parla de les 
solucions personals davant el canvi climàtic i del 
deteriorament del nostre ecosistema.

 — Preu: de 6 a 12 euros

18 h | Museu de Granollers
Acció recital. Aquest amor que no 
és u de Blanca Llum Vidal
Poeta i traductora, a l’exposició «Elogi del 
malentès»
Recital poètic de Blanca Llum Vidal, una de 
les veus més destacades de la poesia catalana 
contemporània. Podeu seguir l’activitat en línia 
al You Tube del Museu de Granollers.

15
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori
L’huracà, de Carme Montoriol
Amb Francesc Viñas
Llegir el teatre. Club de lectura i teatre

16
DIMARTS

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

18 h | Gra. Equipament Juvenil
Xerrada: Búsques feina? Quina 
feina? 
A càrrec d’Anna Berengüí, tècnica del Programa 
de Referent d’Ocupació Juvenil de Granollers

 — Adreçat a famílies amb adolescents de 15 a 
18 anys

18.30 h | En línia
Taller «Migracions: com i per què?» 
Amb Fernando García Rebolledo
— Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a, 

www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques 
Org.: WordPress Granollers i WordPress Terrassa, 
amb el suport de la WordPress Fundation
Col·labora: Biblioteca Roca Umbert

19 h | Espai d’Arts
Seminari Cos, tecnologia, dona i 
cinema
Amb Alba G. Torrents
En aquest curs farem una exploració de les 
relacions entre cos, tecnologia i gènere al cinema 
a través de l’anàlisi tant de continguts com 
d’alguns aspectes tècnics.
Activitat gratuïta vinculada al Dia Internacional 
de la Dona.

19 h | Cinema Edison
Terra de telers. Cicle Gaudí

17
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Pum! Contes d’una bruixa llamine-
ra, amb Sherezade Bardají
Hora del conte (+3 anys)

18.30 h | Youtube Xarxa Centres Civics
Cuina en directe
A càrrec de Montse Palou
En directe des del canal de Youtube de centres 
cívics (XCC Granollers) aprèn a cuinar unes 
mandonguilles 100 % vegetals. 
Cuina vegana saludable i original, les 
mandonguilles de mill amb salsa de remolatxa 
son irresistibles.

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Frankenstein, de Mary Shelley
Amb Anna Ballbona
Clàssics al dia. Club de lectura

19.30 h | Museu de Granollers
Ponència. El BM Granollers i l’es-
port femení.
A càrrec de Gemma Barbany, Lambert Botey, 
Ricard Causa i Andrea de la Torre. L’acte també 
es retransmetrà en directe pel canal de Youtube 
del Museu de Granollers.
Org: Museu de Granollers i Centre d’Estudis de 
Granollers

19 h | Gran. Equipament Juvenil
Concurs: Mostra el teu talent!
Concurs dirigit a joves de Granollers i la comarca, 
d’entre 12 i 30 anys, amb ganes de demostrar el 
seu talent dalt de l’escenari. Qualsevol disciplina 
artística hi té cabuda. 

 — El termini d’inscripció: 8 de març a les 20 h
 — Info i bases a: www.grajove.cat

20 h | Teatre Auditori
Maria Arnal i Marcel Bagés presen-
ten el seu nou disc

 — Preu: de 12 a 25 euros

20 h | Casino de Granollers
Jordi Gáspar & Ruben Fernández
31è Jazz de Granollers
JazzGranollers dóna carta blanca al baixista 
Jordi Gaspar dins de les Joan Bretcha Guitar 
Series.

 — Preu: 10 euros

13
DISSABTE

12 h | Casino de Granollers
Big Bands de l’Escola Pereanton
31è Jazz de Granollers

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: les dues cares de la lluna

 — Preu: 3 euros adult, 1 euro infants
 — Públic: a partir de 6 anys
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a les restriccions vigents
 — Es repeteix a les 17.15 i a les 18.15 h

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Forats, experimentem amb llibres 
amb forats
Amb Glòria Gorchs
Laboratori de llibre d’artista (+8 anys)

18 h | Espai Milnotes
¡Viaja a Méjico!. Espectacle musical

 — Preu: 15 euros
 — Reserva d’entrades al 683 517 720
 — Es repeteix a les 20 h

17
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18
DIJOUS

10 h | Teatre Auditori
Música clàssica. Viu l’Orquestra! De la 
mort i la donzella
L’Orquestra de Cambra de Granollers obre els 
assajos de les seves produccions a escolars, 
col·lectius diversos i públic en general.

 — Preu: gratuït amb inscripció prèvia,

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

18 h | Museu de Ciències Naturals
Presentació del llibre «La Capsa de 
Dillenius» 
Amb Josep Cuello i Albert Masó
En cas de no poder-se realitzar de manera 
presencia, la presentació es realitzarà per Zoom.

 — Activitat gratuïta
 — Adreçada al públic adult

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

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Stoner, de John Williams
Amb Albert Rubio
Novel·la. Club de lectura

19 h | Espai d’Arts
Presentació del Llibre Fotocalipsis 
- Especulacions sense futur sobre 
el present de les imatges 
A càrrec de Francele Cocco.

 — Si vols seguir la conferència per streaming cal 
fer la inscripció i rebràs l’enllaç per connectar-
te.

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

20 h | Casino de Granollers
Barcelona Art Orquestra
31è Jazz de Granollers
Compositors i arranjadors de diferents 
generacions coincideixen en aquest projecte per 
revisitar la música que Nino Rota.

 — Preu: 15 euros

19
DIVENDRES

17.15 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

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

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. 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 per a tots els públics, recomanada a 
partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions vigents

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.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions vigents

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

20 h | Llevant Teatre
Reiseführer
La Ruta 40 presenta un viatge a les distorsions 
socials del turisme global en la nostra societat.

 — Preu: de 12 a 25 euros

20 h | Casino de Granollers
Carola Ortiz Quartet 
31è Jazz de Granollers
Pecata Beata és el tercer àlbum com a 
compositora i ha musicat un recull de poesia 
catalana d’autores com Mercè Rodoreda, Maria 
Mercè Marçal i Montserrat Abelló.

 — Preu: 10 euros

20
DISSABTE

10 h | Espai d’Arts
Workshop #wallsarealive
Amb Eduard Sacrest (Rice)

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

18 h | Nau B1
Concert amb The Tyets, presentant 
el nou disc El Pipeig

 — Preu: 15 euros (amb descomptes)
 — Es repeteix a les 20 h

18 h | Espai Milnotes
Còmics Sarsuela SXXI. Concert 
musical interpretat

 — Preu: 15 euros
 — Reserva d’entrades al 683 517 720
 — Es repeteix a les 20 h

21
DIUMENGE

11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

12 h | Espai Milnotes
La bruixa del jazz. Espectacle infan-
til musical

 — Preu: 12 euros
 — Reserva d’entrades al 683 517 720 
 — Es repeteix a les 17 h

17.30 h | Teatre Auditori
Una donzella entre les cordes. 
Concert familiar de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers

 — Preu: 3 euros

19 h | Teatre Auditori
La mort i la donzella. Concert dedi-
cat al Quartet de corda amb música 
de Schubert i Ravel

 — Preu: de 10 a 20 euros

22
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
El malaguanyat, de Thomas Bernhard
Amb Francesc Viñas
Literatura i arts. Club de lectura
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17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. 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 per a tots els públics, recomanada a 
partir de 8 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions vigents

18 h | Teatre Auditori
Us presentem la viola! - Cicle Car-
les Riera
Coneixem la viola tot descobrint Sonata per a 
viola i piano de Robert Gerhard. 

 — Preu: de 10 a 20 euros

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.

 — Per a tots els públics
 — Preu: 3 euros adults, 1 euro infants
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a restriccions vigents

19 h | Teatre Auditori
Aniversari de Robert Gerahard

20 h | Casino de Granollers
Martí Ventura
31è Jazz de Granollers
El pianista granollerí va interpretar un 
bolero cada vespre durant el mes d’abril del 
confinament i els presentarà en aquest concert.

 — Preu: 10 euros

27
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Esmorzar al Tiffany’s, de Truman 
Capote 
Cremem els clàssics. Club de lectura +17s

11 h | Teatre Auditori
C.A.M.E.S
Viu l’experiència de ser artista! Proposta 
d’àudioguia d’Escarlata en el Dia Mundial del 
Teatre.

 — Preu: 3 euros
 — Es repeteix a les 12.30, 17.30, 19 i 20.30 h

12 h | Biblioteca Can Pedrals- En línia
Trobada amb els escriptors Ivette 
Nadal i Pol Pagès
Conduïda per Esteve Plantada.
Literatura Km 0. Cicle de trobades DO Vallès 
Oriental

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

18 h | Espai Minotes
Espectacle musical – monòleg. Mis 
Pacos y yo

 — Preu: 15 euros
 — Reserva d’entrades al 683 517 720
 — Es repeteix a les 20 h

28
DIUMENGE

11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: les dues cares de la lluna

 — Preu: 3 euros adult, 1 euro infants
 — Públic: a partir de 6 anys
 — Reserves al 93 870 96 51 o reserves@

museugranollersciencies.org a partir de 15 
dies abans de cada sessió

 — Activitat subjecte a les restriccions vigents
 — Es repeteix a les 12.15 i a les 13.15 h

18 h | Espai Minotes
Divas al rojo vivo. Welcome to Mil 
Notes Show

 — Preu: 15 euros
 — Reserva d’entrades al 683 517 720 
 — Es repeteix a les 20 h

23
DIMARTS

19 h | Biblioteca Roca Umbert- En línia
La construcció de l’home
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Taller de pràctica filosòfica. Debat

19 h | Espai d’Arts
Seminari Cos, tecnologia, dona i 
cinema
Amb Alba G. Torrents
En aquest curs farem una exploració de les 
relacions entre cos, tecnologia i gènere al cinema 
a través de l’anàlisi tant de continguts com 
d’alguns aspectes tècnics. Activitat gratuïta dins 
del Dia de la Dona.

24
DIMECRES

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

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

19 h | En línia
Xerrada «Com podem refer la con-
viança?» 
De Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i especialista en gestió pública i anàlisi de 
polítiques públiques. Presenta la periodista Clara 
Armengol, de VOTV.

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

Organitza: En-Raonar

25
DIJOUS

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
El mesías de las plantas, de Carlos 
Magdalena
Amb Lourdes Pallàs
Taxonomia. Club de lectura i ciències naturals

26
DIVENDRES

17.15 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició «Tu inves-
tigues!»
Dirigida a públic familiar, recomanada a partir 
de 6 anys

 — Preu: 3 euros adults i 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Sessions: divendres a les 17.15 h,  dissabtes 

16.30 h, diumenges a les 11.10 h
19
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ENTREVISTA A

Molts vallesans i catalans hem crescut amb una 
guia Alpina a casa. Recordes el teu primer mapa?
Vaig tenir la sort que els meus pares em van apuntar 
a colònies. Una de les coses que ens ensenyaven, que 
trobo a faltar ara, és a fer servir mapes. Anàvem a la 
Casa Nova d’en Crous i recordo perfectament que el 
meu primer mapa va ser el del Montseny, de color 
taronja. Quan vaig entrar a treballar aquí farà aviat 
trenta anys vaig dir “però si és l’Alpina, si són els ma-
pes que hem fet servir sempre per anar a caminar!”. 

Vas entrar a treballar a l’editorial el 1993, amb poc 
més de 20 anys. Com valores els teus primers anys 
a Alpina? 
Vaig començar a l’editorial que just acabava d’arribar 
de la mili. Com a excursionista, m’esperava que l’Al-
pina estigués en un gran edifici i vaig entrar a treba-
llar a la casa pairal del Dr. Salvador Llobet. Enviàvem 
tots els paquets: havíem d’embolicar, anar a Correus... 
Des dels inicis al magatzem, he passat per tots els 
departaments, fins ara, que porto la direcció editorial. 
Va molt bé perquè coneixes tot el procés i això ajuda 
molt. Encara estem fent paquets i encartant, i més ara 
amb la Covid. Som una empresa molt familiar.

Quins moments destacaries de la teva trajectòria a 
Alpina? 
N’hi ha hagut de bons i també de dolents. Destacaria 
a partir de l’any 95, que vam implantar tot el tema 
tecnològic. Va ser un canvi molt gran passar de fer 
els mapes a mà a un sistema digital. Una aposta molt 

 
Martí Nadal porta gairebé 30 anys a 
l’Editorial Alpina, de la qual actualment 
és director. Tota una vida, personal 
i professional, fomentant la cultura 
excursionista i el coneixement,  
el respecte i l’amor per la natura  
i la muntanya. L’Editorial Alpina enguany 
celebra el seu 75è aniversari. Referent 
en la publicació de mapes i guies de 
muntanya, Alpina va ser fundada el 
1946 pel geògraf granollerí Salvador 
Llobet i Reverter (1908-1991), qui va ser 
també un dels impulsors de l’Agrupació 
Excursionista de Granollers el 1928.

forta, cara i arriscada, que va sortir bé. Vam poder 
començar a fer mapes que podien competir amb els 
mapes francesos que hi havia en aquells moments, 
inclús els de l’Institut Geogràfic Nacional. Es va 
incorporar el GPS al treball de camp, programes de 
recollida de dades, que permeten fer els mapes molt 
més precisos. Però sense perdre l’essència d’Alpina, 
que és el treball de camp. Hi ha mapes que hem 
trigat set i vuit mesos a fer-ne el treball de camp, 
amb 30 i 40 col·laboradors coneixedors del territori. 
Seguim anant i trepitjant el territori, agafant dades... 
Ens agrada que la seva gent s’involucri en els mapes. 
Per fer un mapa, primer de tot demanem permís.

I moments no tan bons?
A l’editorial Alpina, l’any 92 hi va haver un conflicte 
entre els socis i el fons de tota la cartografia que hi 
havia va desaparèixer. L’hem anat trobant, comprant, 
recuperant amb molta ajuda d’aportacions privades... 
Tots els mapes antics que jo tenia, els vaig portar 
a l’editorial. Ara ja hem recuperat tot el fons, dos 
exemplars de cada, des del 46 fins avui. 
De mals moments, recordo sobretot la forta crisi que 
vam patir el 2012/13. Amb la baixada de vendes vam 
haver de fer una reestructuració de personal. Havíem 
arribat a ser deu i ara som quatre. Ens en vam sortir 
com vam poder fins que ha arribat el que ha arribat 
ara, que ha estat una castanya.

Com està afectant la Covid-19 a l’editorial? 
Nosaltres vivim del turisme i no només del de la 

ENTREVISTA A

“El coneixement del territori t’ajuda a respectar l’entorn.  
Jo sempre recomano agafar un mapa i perdre’t”

Catalunya interior i Pirineus, sinó que treballem molt 
a Illes Balears i Canàries, i això està sent un desastre 
absolut. Portem ja molt de temps sense poder vendre 
perquè està tot tancat. Nosaltres som una empresa 
cultural vinculada al turisme. Hem rebut algunes 
ajudes de la Generalitat, però hem patit més que les 
editorials convencionals. El nostre públic necessita 
sortir i si t’ho priven... Sí que és veritat que a l’estiu 
hi va haver un boom molt gran de gent que va anar a 
la muntanya, però no compensa el públic estranger.

Alpina ha anat evolucionant i diversificant l’activitat 
amb nous projectes literaris, contes infantils... 
L’editorial de muntanya s’ha diversificat amb nous 
productes sobretot per al públic familiar. Vam iniciar 
una sèrie de guies que es diuen ”Camins de l’Alba”, 
també una de mapes temàtics i de guies excursio-
nistes. Ara fem els mapes més visuals i esquemàtics, 
amb menys lectura i amb suggeriments de què es pot 
visitar. Cada vegada els mapes són més precisos i es 
fan tiratges més petits per poder anar actualitzant la 
cartografia. Un mapa, quan surt al carrer, és viu. 
També hem anat col·laborant amb les entitats, com 
el primer mapa de Granollers fet amb col·laboració 
de l’Agrupació Excursionista. Altres col·laboracions 
esporàdiques com llibres temàtics per Festa Major 
o les guies de descoberta dels entorns de Granollers 
fetes amb l’Ajuntament. M’agrada implicar-me en la 
meva ciutat.
En narrativa, vam tenir l’oportunitat de publicar un 
autor local i això va donar peu a la col·lecció “Mar-
còlic”. Sense cap més afany que fer una contribució a 
la cultura comarcal i de Granollers, hem publicat uns 
20 títols. Però el pilar fonamental d’Alpina són els 
mapes i les guies i, en moments de crisi, hem hagut 
d’aturar altres projectes per donar força a l’activitat 
fonamental, fins que ens recuperem d’aquest sotrac 
que patim ara.

Quins actes o noves edicions teniu previstes per 
commemorar el 75è aniversari?
Teníem pensat fer alguna cosa, però amb la pandèmia 
no ens sembla adequat celebrar cap acte amb per-
sones. Estem pensant fer una exposició, però encara 
no és del tot segur. També alguna sorpresa vincula-
da amb l’Agrupació Excursionista. Tot dependrà de 
l’evolució de la pandèmia. De moment, anirem fent 
petites accions d’aniversari amb producte, com la 
reedició del mapa de Sant Llorenç del Munt, en què 
regalem el facsímil del primer mapa de l’editorial, 
que ha agradat moltíssim. També tenim pensat fer el 
primer mapa que va sortir del Pirineu, l’Aneto. 

“La cultura 
excursionista 

no s’hauria 
de perdre, 

ens fa millors 
persones”

Martí Nadal i Castells
director de l’Editorial Alpina

“Cada vegada 
els mapes són 

més precisos i es 
fan tiratges més 
petits per poder 

anar actualitzant 
la cartografia. 

Un mapa,  
quan surt al 

carrer, és viu”
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I farem unes caixes de regal per guardar mapes. 
Estem molt contents dels missatges que hem rebut 
pel 75è aniversari. El millor reconeixement, el dels 
excursionistes. La tasca més important que s’ha fet 
tots aquests anys a l’editorial, des de la fundació, 
publicant en català en plena dictadura, fins ara, és 
promoure la cultura excursionista. I no s’hauria de 
perdre. La cultura excursionista, com tota la cultura, 
ens fa millors persones.

Teniu novetats previstes de cara a Sant Jordi? 
De comarcal sí que n’hi haurà una, el Farell. I estem 
preparant també la part que ens faltaria del Baix Vallès 
que és Gallecs. I amb això ja tindríem cartografiat tot 
el Vallès Oriental a l’escala excursionista.

Quins mapes o guies recomanaries a les granolleri-
nes i granollerins per descobrir l’entorn? 
Tenim el mapa de Granollers, els Cingles de Bertí, el 
Montseny..., que s’han fet nous. I el mapa del Farell. 
Hi ha molt recorregut. Tenim una comarca molt maca 
en l’àmbit excursionista i de descoberta. És molt 
important que la gent vagi a la muntanya. Amb un 
mapa el que fas és ampliar coneixements. Hi ha mas-
sificacions perquè tothom anem a pujar el Matagalls, 
però la muntanya és molt àmplia. I el mateix passa a 
Granollers. Fora de la riera hi ha molts itineraris, pots 
descobrir la serra de Ponent, la de Llevant, arribar-te 
a Vilanova. Això és el que et dona el mapa: conei-
xement. I el coneixement t’ajuda a respectar molt 
més l’entorn. Jo sempre recomano agafar un mapa i 
perdre’t. 

Martí Nadal al parc del  
Puig de les Forques amb  
un dels mapes de descoberta 
dels entorns de Granollers
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Els grups municipals opinen

La crisi sanitària que ha provocat la 
Covid-19 ha accelerat processos que ja 
estaven aquí. La tecnologia, la digitalit-
zació de les coses, ha passat a ser una 
peça fonamental a l’hora de gestionar 
molts elements del dia a dia, així com de 
l’activitat econòmica i productiva.
Avui totes i tots hem constatat que, més 
enllà de la necessitat vital de veure’ns 
presencialment, molts aspectes de la vida 
quotidiana han seguit: amb la irrupció 
digital hem tingut accés a les aules a 
través de les pantalles; hem estat o estem 
teletreballant; la demanda de serveis pels 
múltiples canals existents s’ha multiplicat 
exponencialment; la salut, la cultura, el 
contacte interpersonal i amb les admi-
nistracions, l’estem fent també sovint a 
través de les pantalles.
Per tot plegat, ens trobem davant el 
repte d’avançar en la transformació 
digital. 
Hem de treballar per garantir una bona 
infraestructura tecnològica a la nostra 
ciutat que faciliti la connectivitat de les 
persones, dels serveis i de les empreses. 
També dels recursos formatius, perquè 
en puguem treure el màxim rendiment 
econòmic, però també social. 
Cal desplegar una política ambiciosa amb 
l’acompanyament essencial dels governs 
d’Espanya i de Catalunya, per ajudar les 
petites i mitjanes empreses, els autò-
noms i el comerç de proximitat, perquè 
l’adaptació a la transformació digital 
permeti fer front als reptes actuals i d’un 
futur ja immediat.
S’ha de posar una atenció especial en 
les col·lectius vulnerables per evitar 
que pateixin una doble exclusió, la 
social i la digital.
L’Ajuntament també ha de fer deures: re-
visar els tràmits i l’operativa per facilitar 
l’ús a internet, eliminar requeriments, 
atendre per videoconferència, obrir nous 
canals de comunicació. Fer una reflexió 
contínua de l’impacte de la societat del 
coneixement sobre la nostra activitat, 
amb eines com el LabRocaUmbert, un 
dels compromisos del Pacte de Ciutat 
que fem nostre.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament 

Enguany, commemorem el 8 de Març 
immersos en la crisi de la Covid-19, una 
crisi que tot just fa un any vèiem com una 
cosa llunyana i encara prou desconeguda, 
de la qual no prevèiem l’impacte en les 
nostres vides, en la nostra salut i en la 
nostra economia.
En aquest context, celebrar el 8 de Març 
segueix sent més necessari que mai. 
Perquè les desigualtats i bretxes de gènere 
s’han aguditzat durant aquest any. I si 
sempre s’ha dit que la reivindicació i el 
feminisme és una causa que cal defensar 
sempre i en tots els espais, en un context 
de creixents desigualtats i molta vulnera-
bilitat social i econòmica, encara és més 
necessari doblar els esforços per revertir 
la situació. Per tant, reclamem que en tots 
els espais la lluita feminista vagi més enllà 
de la data assenyalada i impregni tots els 
àmbits de la nostra societat, cada dia de 
l’any. Perquè la lluita feminista és la lluita 
pels drets de tots i totes, és la defensa de 
posar les persones al centre.
És evident que tot i els avenços produïts a 
escala mundial en relació amb la igualtat 
de gènere, les dones, de totes les edats, 
continuem patint discriminació, desigual-
tat i violència. Com a societat, seguim 
vivint immerses en una cultura heteropa-
triarcal. A més, les dones segueixen sent 
les principals encarregades de la feina 
de cures i, malgrat la seva incorporació 
massiva al mercat de treball remunerat, la 
tasca d’atenció a les persones en situació 
de dependència no ha estat prou assumi-
da pels homes. Ni tampoc les polítiques 
públiques han enfortit prou els serveis 
públics com per cobrir aquesta necessitat.
Des del municipalisme, ens cal seguir 
defensant la lluita feminista i reivindicar 
els drets dels qui no segueixen les normes 
imposades socialment. Ens cal seguir 
treballant i lluitant contra les agressions, 
els assassinats i les discriminacions de tot 
tipus. Els Ajuntaments, com a adminis-
tració més propera a la ciutadania, tenim 
l’obligació de donar exemple. Per això 
ens toca, més que mai, treballar per de 
fer de Granollers un referent de la lluita 
feminista!

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal ERC-AM

Unas elecciones anómalas

Es evidente que nuestros resultados no han 
sido los esperados, ni mucho menos. A pesar 
de ser el partido que más propuestas ha reali-
zado a lo largo de esta legislatura, con notable 
diferencia, nuestro trabajo no ha terminado de 
llegar a nuestros votantes como nos hubiese 
gustado. Tampoco hemos sabido movilizar a 
nuestro electorado de centro, liberal, progresis-
ta y reformista.
Ahora, pasadas las elecciones, nos toca re-
flexionar, analizar y trabajar intensamente 
para corregir e introducir todas las mejoras 
que sean necesarias, con el único objetivo de 
convertir los errores en aciertos por el bien 
común del proyecto.
Queremos dar las gracias de todo corazón 
a cada una de las 1.468 personas que en 
Granollers nos han depositado su confianza 
en estos comicios y decirles que seguiremos 
trabajando desde las instituciones con la 
misma fuerza e ilusión que siempre. 
Aparte de los resultados que hayamos obteni-
do, estas elecciones han sido un fracaso ab-
soluto para cualquiera que pudiera conside-
rarse demócrata. En este 14F se ha batido con 
creces el récord de baja participación en unas 
elecciones, con tan sólo un 54,7 %. Esto evi-
dencia que han sido unas elecciones anómalas 
y que, en un contexto tan grave de pandemia, 
contagios, nuevas cepas y fallecimientos, no se 
deberían haber llevado a cabo. Los resultados, 
consecuencia de tan escasa participación, no 
representan verdaderamente la realidad política 
de Cataluña.
Por otra parte, como era de esperar, el bloque 
denominado independentista no ha tardado 
en interpretar los resultados a su manera, para 
tratar de vendernos el mensaje de que salen 
reforzados, cuando la realidad es que han 
disminuido sus apoyos. Es cierto que tienen 
la posibilidad de formar un gobierno de 
coalición, pero es indudable que los números 
no legitiman una nueva DUI y no reflejan un 
‘procés’ fortalecido. 
Los votos independentistas corresponden 
realmente al 26 % del electorado, han per-
dido alrededor de 700.000 votos. Sería un 
ejercicio de inmensa irresponsabilidad que vol-
viesen a la senda de la unilateralidad contando 
únicamente con el apoyo de la mitad de los vo-
tos de la mitad del electorado de Cataluña. Esto 
sólo traería más confrontación, lo que sería 
especialmente dañino para todos, pues vivimos 
un momento en el que debemos estar unidos 
para superar los problemas sanitarios, sociales 
y económicos derivados de la pandemia.

Jorge Pavón Alvarez – Portavoz
Juan Manuel de Vargas – Concejal
Grupo Municipal Cs Granollers

Benjamin Franklin deia que en aquest 
món només hi ha dues coses segures:  
la mort i els impostos.
Partint del fet que els impostos ens acom-
panyaran de per vida, independentment 
de si estem d’acord amb els tipus, els fets 
imposables o qualsevol altra característica 
del laberint que és la legislació tributària, 
el cert és que sí que tenim capacitat per 
prendre algunes decisions gens menors 
amb el pagament d’impostos; i és que, 
ens agradi o no, avui dia els diners mouen 
el món i, per tant, tots hem de carregar 
amb una obligació que alhora ens confereix 
una mica de poder: decidir si paguem els 
impostos estatals a Catalunya o a l’Estat.
Aquesta opció és sorprenentment desco-
neguda, però tant l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya – sí, aquell que van retallar 
de la mateixa manera que avui dia ens 
retallen drets i llibertats als catalans–, com 
el Reglament General de Recaptació i la 
Llei General Tributària, permeten que els 
ciutadans de Catalunya fem el pagament 
dels impostos estatals davant l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC). Tot i això, 
aquests impostos acaben a mans de l’Estat, 
però pagar-los a l’ATC dona a la Generali-
tat de Catalunya informació de la capa-
citat recaptatòria que tindria de manera 
immediata en el supòsit d’aixecament de 
la suspensió de la Declaració Unilateral 
d’Independència.
Aquesta qüestió, que pot semblar menor, 
és de gran importància atès que permetria 
a un Govern decididament independen-
tista, rupturista i unilateralista comptar 
amb un suport econòmic i financer des 
del territori català (ciutadans i empre-
ses) des del minut zero. Sense necessitat 
d’intervenció de tercers estats (com es 
va proposar els mesos previs al Primer 
d’Octubre) per garantir el compliment de 
les obligacions de l’administració catalana.
Per tant, a partir d’ara, quan paguem els 
nostres impostos pensem que tenim a les 
nostres mans una de les eines necessàries 
per assolir la independència de Catalunya.

Jordi Planas i Bielsa
Voluntari Granollers per la Independència 
– Primàries Catalunya
@PrimariesG
granollersxindependencia@granollers.cat

Reflexions postelectorals

El 14 de febrer passat Catalunya va cele-
brar unes eleccions al Parlament en una 
situació excepcional i molt complicada 
per la pandèmia que gairebé fa un any 
que ens ha canviat la vida, i per la situa-
ció de repressió que vivim especialment 
des de 2017. Els resultats ens obliguen a 
una sèrie de reflexions:
Primera. La majoria absoluta en vots i 
escons de l’independentisme confirma 
que aquest és un projecte que va més en-
llà de les estratègies de partit, que es va 
consolidant i castiga a qui no va de cara. 
Però també s’ha constatat que segueix 
partit per la meitat i que les victòries no-
més són per decidir la presidència, però 
no l’hegemonia. Si vol assolir l’objectiu, 
l’independentisme ha de bastir una estra-
tègia conjunta.
Segona. La irrupció de la ultradreta al 
Parlament, i com a quarta força política, 
és un element catastròfic que la resta de 
formacions hauran de tenir ben present 
en el dia a dia parlamentari.
Tercera. ERC ha estat la primera força 
del bloc independentista i és qui té la 
clau per decidir quina majoria s’imposa 
al Parlament. Però en una de les combi-
nacions no té dret legítim a presidir la 
Generalitat, que correspon al PSC, que 
ha guanyat les eleccions de forma pírrica 
–per l’ensorrament de C’s i la bicefàlia 
de l’independentisme– i que té escas-
ses possibilitats de teixir una majoria 
d’investidura.
Quarta. Junts hem fet un gran resultat 
atenent la complexitat de la nostra posi-
ció, venint d’una escissió, amb candidata 
nova, sense drets electorals i sense favor 
mediàtic. Hem competit fins al final i 
no hem guanyat pels vots que al final no 
han tingut representació en escons. 
En resum, cap ben alt, que no quedi per 
Junts treballar per la investidura d’un 
govern independentista, i per consolidar 
lideratges i posicions, internament i ex-
ternament. Ara es va aclarint l’espai que 
Junts representa i això vol feina de fons. 

Visca Catalunya lliure.

Àlex Sastre i Prieto
Regidor portaveu de Junts per Granollers

Paguem els impostos
a Catalunya

Cs

Ciutat digitalUn nou 8 de Març

PSCERCJuntsPrimàries
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Nou CUAP Granollers
Obert 24 h al dia, 365 dies a l’any

Serveis
• Atenció a les urgències de mitjana i baixa complexitat.
• Proves diagnòstiques bàsiques: química seca, radiologia (fins a les 22 h),
 pulsioxímetre i proves per a la detecció de la COVID-19.
• Atenció a la patologia traumatològica.

Què podeu fer quan tingueu una urgència?

• Trucar al 061 Salut Respon.
• Anar al vostre centre d'atenció primària (CAP), en el seu horari de funcionament.
• Anar a un centre amb atenció continuada (CAP amb atenció continuada o CUAP),
 quan el vostre CAP estigui tancat.
• Anar a les urgències dels hospitals, només per a les atencions més greus.
• Trucar al 112 en cas d’emergència.

Centre d’Urgències
d’Atenció Primària (CUAP)
Granollers
Av. del Parc, 9, planta baixa
(entrada per la pl. de Josep Barangé)
08402 Granollers

CUAP Granollers


