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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)

Fotografia de portada: Parc de Ponent (Autor: Toni Torrillas)

Exposicions maig

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

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

PINTANT A LA 4A PLANTA. VICENÇ VIAPLANA
Fins al 9 de maig de 2021

SANT JORDI ENTRA AL MUSEU
Fins al 2 de maig de 2021

ARQUEOLOGIA D’UN INVENTARI. VIDA I POLÍTICA DELS OBJECTES  
DE LA SALVAGUARDA A GRANOLLERS 1936-2021
A partir del 13 de maig de 2021

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
TU INVESTIGUES
Exposició permanent

ANIMALS AMAGATS
Joc de realitat augmentada a l’exposició “Tu investigues”

SALA INVERTEBRATS 
Exposició permanent

QUÈ MENGEM AVUI?, D’ADA PARELLADA & AGNÈS VILLAMOR 
Fins al juliol de 2021

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
BICICLETES EN BLANC I NEGRE
Fins al 10 de maig de 2021

UNA PASSEJADA PER LA FIRA DE L’ASCENSIÓ, DELS ANYS QUARANTA 
ALS SETANTA
De l’11 de maig al 13 d’agost de 2021

ESPAI D’ARTS
FANTASMA ’77. ICONOCLÀSTIA ESPANYOLA 
Fins al 27 de juny de 2021

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
JOAN TRIADÚ A LA CIUTAT DELS LLIBRES. 
Del 17 de maig al 5 de juny de 2021

SALA TARAFA
L’ASCENCIÓ, GEGANTS I CAPGROSSOS
Del 13 al 16 de maig de 2021

PLAÇA DE LA PORXADA
RECORDANT L’ASCENSIÓ
De l’11 al 16 de maig de 2021

Al maig,

2

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MAIG DE 2021 NÚM. 195

http://www.faino.com


MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 6, 13, 20 i 27
De 8 a 13 h. Carrer Camp de les Moreres  
i Parc Firal

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de maig
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de maig
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 14 i 28 de maig
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS D’ALIMENTACIÓ
Dissabte 8 i 15 de maig
Tot el dia. Plaça de les Olles

MERCAT DE BROCANTERS i COL·LECCIONISTES
Dissabte 8 i 29 de maig
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT  DEL DISC  
Divendres 7 i dissabte 8 de maig
Tot el dia. Plaça Perpinyà

PARADA ENCANTS SOLIDARIS VILANIMAL
Dissabte 8, 22 i 29 de maig
De 9 a 14 h. Plaça Perpinyà

CABANA MARKET
Dissabte 8 de maig
D’11 a 20 h. Plaça de l’Església

MERCAT D’ENOTURISME, FORMATGES  
DE PASTOR I EMBOTITS ARTESANS
Divendres 14 i dissabte 15 de maig d’11 a 21 h
Diumenge 16 de maig d’11 a 14 h
Plaça Barangé

MERCAT DE LES OLORS (Parc de les Olors) 
Divendres 14 i dissabte 15 de maig d’11 a 21 h
Diumenge 16 de maig d’11 a 14 h
Plaça Barangé

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

Informació actualitzada a  
www.granollers.cat/agenda 

Rutes audioguiades 
Granollers
Centre històric/ Ciutat bombardejada

Per a dispositius
Android i iOS

Descarrega’t l’app gratuïta IZI Travel
i escriu «Granollers» al buscador

Dos itineraris guiats, disponibles
en català, castellà, anglès i francès

MESURES EXCEPCIONALS 
DE PREVENCIÓ COVID-19

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

VENTILEU
PERMANENTMENT
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REPORTATGE

La persistència de la pandèmia provocada 
per la Covid-19 continua generant un 
gran impacte social i econòmic. Amb 
l’objectiu de pal·liar-ne els efectes, 
donar el màxim suport als col·lectius 
més afectats i recuperar el dinamisme 
de la ciutat, l’Ajuntament de Granollers, 
a través de Consell Econòmic i Social, 
impulsa el Pla de xoc 2021, que destina 
1.865.000 euros per emprendre mesures 
socioeconòmiques. Aquesta dotació, 
que prové en gran part del romanent de 
tresoreria de l’any passat, contribueix a 
donar continuïtat a les actuacions del pla 
de mesures per combatre la crisi, iniciat 
el 2020. En total, durant els dos anys, s’hi 
han destinat prop de 5 milions d’euros.

Pla de xoc 2021: prop de 2 milions d’euros 
per fer front a la pandèmia

A inicis de juny, s’obre la convocatòria de noves 
línies de subvencions per promoure la reacti-
vació econòmica de la ciutat, a la qual podran 
accedir empreses i autònoms, i s’incorpora una 
línia d’ajuts específica per al sector cultural i de 
les indústries creatives.  
Altres mesures són d’aplicació directa, com ara 
la reducció d’un 50 % de la taxa de terrasses i 
de recollida de residus comercials, destinada a 
les empreses del sector de la restauració. 
La promoció del comerç local i de proximitat 
és un dels eixos que inclou el nou pla de xoc, 
amb una dotació econòmica de 220.000 euros, 
que fomentarà la dinamització comercial en 
col·laboració amb les associacions, promourà el 
consum local i impulsarà el desenvolupament 
d’una plataforma de promoció del comerç local, 
per facilitar la venda i la presència a internet de 
totes les botigues de la ciutat. 
El pla de xoc amplia en 200.000 euros la dotació 
econòmica adreçada a ajuts a les persones en 
situació de vulnerabilitat amb necessitats bàsi-
ques no cobertes, en els àmbits de servei d’aju-
da a domicili i ajuts d’urgència a les famílies. 
Des de l’inici de la pandèmia, el març de 2020, 
fins a l’actualitat, incorporant la dotació del Pla 
de xoc 2021, l’Ajuntament de Granollers haurà 
destinat 4.865.000 euros a mesures socials i de 
reactivació econòmica local per fer front a la 
crisi provocada per la Covid-19. 

Ajuts a les persones / 200.000 €
• Es destinaran 100.000 euros en ajuts a les famílies en situació de 

vulnerabilitat amb necessitats bàsiques no cobertes, i s’oferiran 
ajuts puntuals de suport familiar com el pagament d’habitatge, de 
subministraments, de menjar, de menjador escolar, etc.

• També es preveu una dotació de 100.000 euros destinats a reforçar 
el servei d’ajuda a domicili a les persones grans o dependents, o 
cobrir serveis de treballador/a familiar, auxiliar de la llar, menjador 
a domicili, etc.

Promoció del comerç / 220.000 €
Amb una dotació de 120.000 euros per promoure i reactivar el comerç 
de proximitat, es duran a terme diverses actuacions:
• Activitats de dinamització comercial en col·laboració amb les asso-

ciacions.
• Actuacions de promoció del comerç local: campanya “Me l’estimo, 

és Granollers”.
• Promoció del Nadal i del mercat de Nadal.  
• Subvencions gremials de promoció i dinamització de l’hostaleria de 

la ciutat.
Es destinaran 100.000 euros a la transformació digital dels comerços 
de la ciutat amb la creació i desenvolupament d’una plataforma de 
venda per internet disponible per a totes les botigues de la ciutat. Es 
tracta d’un projecte de col·laboració publicoprivada amb les associa-
cions de comerciants de Granollers.
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Es destina més d’un milió d’euros  
per fomentar l’ocupació i s’incorpora  

una línia de subvencions adreçada  
al sector cultural i creatiu

Ajuts a la indústria 
cultural i creativa / 
200.000 €
L’Ajuntament de Granollers vol donar 
suport a les indústries culturals i 
creatives de la ciutat que han vist 
limitada l’activitat en compliment de 
les restriccions per evitar la propaga-
ció de la Covid-19, durant el 2020 i el 
2021, mitjançant una subvenció que 
permeti la reactivació del sector.

La subvenció contempla tres línies:
• Ajut a les escoles de formació artís-

tica de la ciutat.
• Ajut a les empreses, professionals 

en règim de treball per compte aliè 
o autònoms/es dedicats a la for-

mació, creació, producció o exhibició 
artística que no concorrin a cap de les 
altres dues línies d’ajudes.

• Ajut a les empreses, professionals 
en règim de treball per compte aliè o 
autònoms/es pertanyents a sectors 
professionals de suport directe a la 
creació i exhibició cultural i creativa.

Els imports dels ajuts:
• De 4.000 als 6.000 euros, per a em-

preses, societats privades i funda-
cions.

• De 1.000 a 1.500 euros, per a autò-
noms.

• De 700 a 1.000 euros, per a treballa-
dores per compte aliè.  

• Per poder optar a aquesta subvenció, 
cal estar empadronat a Granollers 

abans del 14 de març de 2020, o 
que el local de l’activitat econòmi-
ca estigui a Granollers i declarat 
a l’Agència Tributària abans de la 
mateixa data.

• Les empreses o les persones que 
en siguin titulars, hauran de tenir 
una facturació inferior a 700.000 
euros anuals abans del període 
objecte d’aquesta convocatòria.

• Els professionals en el règim de 
treball per compte aliè hauran 
de justificar uns ingressos bruts 
anuals inferiors al salari mínim 
interprofessional, de 13.300 euros, 
durant l’any 2020, o de 4.750 euros 
durant el 2021.

• Termini de sol·licitud: a partir de 30 
dies naturals després de la publica-
ció de la convocatòria al BOPB. 

Ajuts a la 
contractació  
de persones  
desocupades / 
120.000 €
Aquesta subvenció pretén ajudar la 
contractació de persones desocupa-
des de Granollers per a un període 
mínim de 12 mesos.  
• Pot presentar-se qualsevol em-

presa que tingui el centre de tre-
ball o el domicili social al Vallès 
Oriental. 

• Cal que la persona contractada 
estigui empadronada a Granollers 
i es trobi desocupada.

• L’import de la subvenció és de 5.000 
euros per contracte, amb un màxim 
de 3 contractes per empresa. 

• En cas de contractació de dones, 
o persones menors de 35 anys o 
majors de 45, l’import per con-
tracte serà de 6.000 euros. 

• Termini de sol·licitud: fins al 30 de 
setembre de 2021.

Ajuts a l’autoocupació 
i a la creació 
d’activitat  
empresarial /  
45.000 €
Aquest ajut pretén contribuir a la 
creació de noves activitats em-
presarials. Se subvencionen les 
despeses relacionades amb la 
constitució, inici i funcionament 
de l’activitat econòmica durant el 
primer any.

• S’hi pot presentar qualsevol per-
sona empadronada a Granollers 
o amb el domicili de l’activitat 
empresarial a Granollers, i que 
estigui desocupada el dia abans 
de l’inici de l’activitat empresarial.

• L’import de la subvenció serà del  
50 % de la despesa justificada, amb 
un màxim de 3.000 euros, o de 4.000 
euros si és una cooperativa.

• Termini de sol·licitud: fins al 30 de 
setembre de 2021.

Ajuts al manteniment 
de llocs de treball / 
500.000 €
Aquesta subvenció vol ajudar aque-
lles empreses que hagin mantingut 
el nombre de persones contrac-
tades durant el període comprès 
entre l’1 de gener de 2021 i el  
30 d’abril de 2021, en comparació 
amb el període anterior comprès 
entre l’1 de març de 2020 i el 31 de 
desembre de 2020.

• S’hi pot presentar qualsevol 
empresa amb centre de treball o 
domicili social a Granollers que 
no superi els 50 treballadors/es.

• L’import de la subvenció serà de 
8.000 euros per a les empreses 
que desenvolupin una activitat 
econòmica considerada no essen-
cial, i de 5.000 euros si es tracta 
d’una activitat econòmica essen-
cial (segons la selecció d’epígrafs 
que s’annexen a les bases).

• Termini de sol·licitud: fins al 31 de 
juliol de 2021.
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Subvenció al treball autònom / 
200.000 €
Aquest ajut va destinat a persones autònomes que han 
hagut de limitar o tancar la seva activitat no essencial a 
causa de les restriccions per evitar la propagació de la 
Covid-19. 

Es poden presentar a aquesta convocatòria:
• Empresaris o empresàries individuals acollits al règim 

del treball autònom.
• Persones sòcies de societats civils privades.
• Persones sòcies de cooperatives que estiguin donades 

d’alta al règim del treball autònom.
• Persones sòcies titulars de societats limitades, que es-

tiguin donades d’alta al règim del treball autònom i amb 
una facturació anual no superior als 700.000 euros el 2019.

• Cal que la persona sol·licitant estigui empadronada 
a Granollers abans del 14 de març de 2020, o que el 
local o el domicili fiscal de l’activitat econòmica estigui 
ubicat a Granollers i que hagi estat declarat a l’Agència 
Tributària abans de la mateixa data.

• L’import de la subvenció és d’entre 1.000 i 1.500 euros.
• Termini de sol·licitud: a partir de 30 dies naturals pos-

teriors a l’anunci de la convocatòria al BOPB.

Reducció de les taxes al sector  
de la restauració / 380.000 €
Amb la voluntat d’afavorir la reactivació econòmica de 
restaurants, bars i cafeteries de la ciutat, s’ha aplicat 
una reducció de les taxes de terrasses i de recollida de 
residus comercials. 

• Reducció del 50 % de la taxa de terrasses.
• Reducció del 50 % de la taxa de recollida de residus co-

mercials.

Sol·licitud de subvencions,  
a partir del mes de juny
Per poder optar a les subvencions, cal complir amb els 
requisits especificats a les bases de cada subvenció, publi-
cades a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers, 
i presentar la sol·licitud, mitjançant un certificat digital. 
També es podrà fer aquest tràmit de manera presencial a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana del carrer Sant Josep, 7, en 
horari d’atenció al públic i amb cita prèvia, si així ho especifi-
quen les bases.
Més informació: www.granollers.cat

Les mesures socioeconòmiques incloses en aquest Pla, complementàries a les ajudes impulsades  
per altres administracions, permetran pal·liar els efectes de la crisi causada per la COVID-19

Pla de mesures socioeconòmiques
Per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19
L’Ajuntament de Granollers destina 1.865.000 euros per protegir a les persones 
que han patit els efectes de la crisi, i per reactivar l’economia de la ciutat

Persones
· Ajuts a les famílies en situació de vulnerabili-
tat / 100.000 €
· Servei d’ajut a domicili a les persones grans 
o dependents / 100.000 €

200.000 €

Treball i empresa
· Subvenció a la contractació de persones 
desocupades per un període mínim  
de 12 mesos / 120.000 €
· Subvenció a l’autoocupació i a la creació 
d’activitat empresarial / 45.000 €
· Subvenció al manteniment de llocs  
de treball / 500.000 €
· Subvenció al treball autònom / 200.000 €

865.000 €

Restauració
· Reducció del 50 % de la taxa de terrasses
· Reducció del 50 % de la de recollida de resi-
dus comercials

Comerç
· Activitats de dinamització i promoció del 
comerç local
· Subvencions gremials de promoció i dina-
mització de l’hostaleria de la ciutat
· Creació d’una nova plataforma de venda per 
internet per a totes les botigues de la ciutat / 
100.000 €

380.000 €

220.000 €

Cultura i educació
· Subvenció a les escoles de formació artística 
de la ciutat
· Subvenció a les empreses i professionals 
dedicats a la formació, creació, producció o 
exhibició artística
· Subvenció a les empreses i professionals de 
suport directe a la creació i exhibició cultural 
i creativa

200.000 €

Més informació: www.granollers.cat
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Granollers i vuit ciutats més creen 
l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità

El 13 d’abril es va signar a Martorell la constitu-
ció de l’Associació de Municipis de l’Arc Metro-
polità, una nova entitat que neix amb la voluntat 
de reforçar la veu del municipalisme en la presa 
de decisions i oferir una visió pròpia dels muni-
cipis de la segona corona dins el desenvolupa-
ment de la Regió Metropolitana de Barcelona i 
del conjunt del territori.
Granollers és una de les 9 ciutats impulsores 
d’aquesta associació, juntament amb Martorell, 
Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès, Vila-
nova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell i Ter-
rassa. Les comarques dels municipis fundadors 
sumen 2,9 milions d’habitants, més de la meitat 
dels habitants de la província de Barcelona i 
prop d’un 38 % de la població de Catalunya.
L’entitat està oberta a la incorporació de nous 
membres: municipis de més de 25.000 habi-
tants, Consells Comarcals i entitats locals. 
La Declaració de Martorell posa les bases 
del que serà la tasca de la nova associació en 
aquells àmbits estratègics on cal centrar l’acció 
pública, sobretot en els aspectes de caire més 
territorial i supramunicipal, amb especial aten-
ció a les qüestions amb component mediambi-
ental. L’associació constitueix un punt de partida 
que començarà a treballar amb la voluntat 
d’incrementar progressivament la seva repre-
sentativitat com a interlocutora dels temes que 
afecten el conjunt de la Regió Metropolitana. 

Nou propostes inicials

La declaració inclou les línies de treball per a 
la nova associació. El primer punt és la reivin-
dicació de tenir veu en el seguiment del Pla 
Territorial Metropolità i participar al màxim al 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que 
interpel·la el conjunt de la Regió. També es 
proposa posar en marxa propostes centrades en 
la lluita contra el canvi climàtic i la qualitat de 
l’aire, o activar mecanismes semblants als que 
es van implementar amb la Llei de Barris.
L’entitat també vol treballar conjuntament 
amb les ciutats de l’AMB en els projectes de 
les infraestructures necessàries per garantir 
el desenvolupament equilibrat del conjunt del 
sistema i abordar de manera compartida la 
reflexió sobre la necessitat de desenvolupar un 
pla d’habitatge amb finançament de l’Estat i de 
la Generalitat. A més, es pretén posar en valor i 
potenciar la capacitat industrial i de serveis dels 
municipis de l’Arc Metropolità, i definir estra-
tègies per estimular-ne la complementarietat, 
alhora que es pren en consideració el valor 
estratègic de l’espai natural i lliure en la con-
solidació de qualsevol projecte metropolità que 
es plantegi. Per últim, es vol aprofundir en la 
definició de nous models de gestió en polítiques 
socials i establir una estratègia conjunta a tot 
l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana.

L’entitat neix 
per defensar 
les ciutats de 

la segona corona 
metropolitana

ACTUALITAT

Els alcaldes i les alcaldesses 
dels 9 municipis signants de 
la Declaració de Martorell
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3 
10 a 12 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació
Coneix el que pots i no pots deduir en els 
teus impostos per a no tenir sancions
Granollers Mercat

4
9 a 14 h. Formació de 15 hores.  
Empresa i emprenedoria
Tècniques de negociació efectiva
Cambra de Comerç

5
9 a 14 h. Formació de 10 hores.  
Empresa i emprenedoria
Condueix amb èxit equips de magatzem, 
producció i manteniment - Presencial
Cambra de Comerç

9 a 14 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria 
Els costos en el transport de contenidors 
- Presencial
Cambra de Comerç

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

6
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Com fer publicitat a Instagram
Granollers Mercat

7
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Com vendre els teus productes  
a Instragram
Granollers Mercat

10
14.30 a 16.30 h. Formació. Comerciants
Whatsapp al teu comerç:  
arriba a la teva clientela
Granollers Mercat

12
10 a 12 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Com vendre per Internet 
Granollers Mercat

14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Whatsapp: descobreix les utilitats  
més amagades
Granollers Mercat

13
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 20 hores.  
Empresa i emprenedoria
Responsable administratiu únic: repàs 
comptable-fiscal i financer - Presencial
 Cambra de Comerç

17
14.30 a 16.30 h. formació.  
Comerciants. 
Aprèn a vendre a través de Whatsapp 
Business
Granollers Mercat

10 a 12 h.Empresa i emprenedoria. 
Formació
10 coses que els autònoms han de saber 
i ningú els hi explica
Granollers Mercat

18
15.30 a 18.30 h. Networking. Talent 
digital/ emprenedoria
R-Digital 2021: trobada i presentació de 
projectes emprenedors amb ADN digital
Granollers Mercat

19
9 a 14 h. Formació de 8 hores. Empresa  
i emprenedoria
Gestió de magatzems i estocs -  
Presencial
Cambra de Comerç

21
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

25 
10 a 12 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació
10 coses que els autònoms han de saber 
i ningú els hi explica
Granollers Mercat

26
13 a 15 h. Empresa. Formació
Com contractar amb  
l’Ajuntament de Granollers
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

Maig 2021 

https://www.cambrabcn.org/que-
t-oferim/solucions-al-teu-abast/
formacio/aula-virtual/cursos
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Aquest mes de maig comença un procés participatiu 
per identificar necessitats i recollir propostes dels 
veïns i veïnes, del teixit associatiu i cultural i de la 
ciutadania. Tothom que ho desitgi pot participar fent 
propostes sobre el funcionament i l’ús de l’equipa-
ment. En aquest marc es considera molt important 
la incorporació de la visió tècnica d’agents, usuaris i 
espectadors, i de la ciutadania pel que fa a la identifi-
cació de prioritats i la construcció col·lectiva d’aquest 
equipament escènic vinculat al Teatre Auditori de 
Granollers.
Per tal de participar en les sessions de treball caldrà 
inscriure’s al procés participatiu a través del formulari 
que trobareu a: www.granollers.cat/participacio fins al  
9 de maig.
Durant el mes de maig es portaran a terme les sessi-
ons de treball amb els participants, recollint propostes 
i debatent. A partir del mes de juny es valoraran les 
propostes i es farà el retorn dels resultats. 

S’inicia 
un procés 
participatiu 
sobre 
l’equipament 
escènic de 
Llevant Teatre

El futur de 
Llevant Teatre
Què vols 
que hi passi?

Procés participatiu:
Volem saber 
la teva opinió!

Més informació a:
www.granollers.cat/participacio

Impulsa:

Teatre

Creació Dansa

Música

Km 0

Del 2 al 19 de desembre, Llíria, Castelló, 
Torrevella, Barcelona i Granollers acullen el 
25è Campionat del Món d’Handbol Femení. Un 
Mundial que la Federació Espanyola de Balon-
mano ja ha començat a promocionar i del qual 
Granollers és la seu de referència.
La mascota de la selecció espanyola femeni-
na del Campionat del Món, una linx que porta 
per nom Lola, ha visitat la ciutat i ha estat 
l’encarregada de fer el servei d’honor en el 
partit del KH-7 BM Granollers i el Super Amara 
Bera Bera.

Aposta per un Palau d’Esports renovat  
i eficient energèticament

En el marc del pla d’adequació i millores per 
a la celebració del Mundial, el Palau d’Esports 
de Granollers ja ha estrenat un nou paviment 
homologat per a la pràctica de l’handbol, amb 
un acabat sintètic en tota la superfície. La 
instal·lació ja disposa, també, de les noves 
grades retràctils automatitzades que permeten 
guanyar dues noves pistes d’handbol.
Les noves grades han tingut en compte les me-
sures de seguretat i recomanacions de distància 
social que ha de mantenir el públic per prevenir 
el contagi de la Covid-19. Així, s’han redimensio-
nat les grades respecte del projecte inicial i, per 
tal de mantenir el nombre d’espectadors, s’ha de-
cidit ampliar una fila de seients al nivell inferior.

Granollers es prepara com a seu 
del Mundial d’Handbol Femení

El Palau mostra una nova imatge i l’aposta 
immediata passa per fer un salt endavant cap a 
la sostenibilitat. Així, és previst que hi hagi una 
instal·lació fotovoltaica a la teulada de l’olímpic 
que permeti que tota la instal·lació elèctrica es 
renovi i tingui un nivell d’autoconsum superior 
al 90 %.
Unes inversions d’1,5 milions d’euros que faran 
del Palau d’Esports, construït per a la cele-
bració de les Olimpíades de Barcelona’92, una 
instal·lació excepcional per a la ciutat.
El terreny de joc es prepara; la ciutat, també.

©
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La mascota de la selecció 
espanyola femenina del  
Mundial, Lola, al Palau 
d’Esports de Granollers
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L’Escola Municipal de Música-Conservatori 
Josep Maria Ruera ja té oberta la preinscripció 
per al proper curs 2021-22. Poden fer-la, fins al 
13 de maig, tots els alumnes nous, a partir de 4 
anys, que vulguin accedir a l’escola de música, o 
alumnes del centre que sol·liciten instrument per 
primera vegada o que volen fer algun canvi.
El tràmit es fa en línia, emplenant el formulari 
que trobareu a la web de l’escola i enviant-lo 
al correu a8055543@xtec.cat. També es pot fer 
presencialment portant el formulari omplert a 
secretaria de l’escola (de dilluns a divendres,  
de 9 a 13 h i de 18 a 20 h).
L’Escola Municipal de Música (EMM) ofereix una 
vintena d’especialitats instrumentals (trompa, 
trombó, trompeta, violí, viola, violoncel, contra-
baix, guitarra i baix elèctrics, guitarra, piano, 
clavicèmbal, orgue, cant, bateria, flauta traves-

Obertes les preinscripcions a l’Escola 
Municipal de Música Josep Maria Ruera

PREINSCRIPCIÓ DEL 3 AL 7 DE MAIG, a través de la Seu Electrònica
PUBLICACIÓ DE LA LLISTA BAREMADA DE SOL·LICITUDS: divendres 17 de maig
PERÍODE DE RECLAMACIONS: dies 20 i 21 de maig
SORTEIG: dimarts 25 de maig
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’ALUMNAT ADMÈS: dijous 27 de maig

Preinscripció i matriculació  
a les Escoles Bressol Municipals. Curs 2021-2022

Accés a 
Seu Electrònica 
de Granollers

sera i de bec, clarinet, saxo, fagot, oboè...) i grups 
instrumentals per a totes les edats: orquestres, 
conjunts, EmSembla Jazz Orquestra, combos i 
grups de cambra, etc. El centre imparteix estudis 
de Grau Professional reglat.
L’escola ha preparat un seguit de vídeos per 
mostrar què es fa al centre. Aquests vídeos es 
poden veure al canal de Youtube del centre: 
www.youtube.com/emrueratv 
També ofereix la possibilitat a les famílies in-
teressades de participar en una xerrada virtual 
informativa que es farà el dissabte 8 de maig a 
les 11 h.
Més informació a www.emruera.com

Més informació a www.granollers.cat/preinscripcioebm

10

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MAIG DE 2021 NÚM. 195

https://wp.granollers.cat/emruera/
https://www.granollers.cat/preinscripcioebm


Amb el suport deOrganitza 

Commemoració del 83è  aniversari  
del bombardeig de 31 de maig de 1938

Col·laboren

Ateneu de Granollers / Biblioteques de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers / Can Jonch. Centre de cultura per la pau

Enguany, Granollers commemora 
el 83è aniversari del bombardeig de 
la ciutat durant la Guerra Civil. Tal 
com es fa des de 2008, les diverses 
activitats de memòria històrica i de 
foment de la pau s’agrupen en el 
programa «Granollers, vila oberta a 
la pau», que celebra la segona edició 
condicionada per la situació sanitària 
a causa de la Covid-19. A través d’un 
seguit de propostes s’homenatjarà 
les víctimes del bombareig i alhora 
es difondrà material documental, 
gràfic, audiovisual i arquitectònic 
per conèixer la història i la memòria 

d’aquest fet tràgic. A més, aquest any 
s’incorporen a aquesta programació 
dues activitats de l’Any Joan Triadú 
que commemora el centenari del 
naixement d’aquest escriptor, peda-
gog, defensor de la llengua catalana i 
activista cultural que va fer de mestre 
a Granollers durant la Guerra Civil.

Diumenge 23 de maig

 11 h. Museu de Granollers 
 Itinerari “Granollers,  

ciutat bombardejada”
 - Places limitades amb reserva 

prèvia. Preu: 4 euros 
 - Més informació, reserva i con-

sulta de descomptes:  
museu@granollers.cat 

 o tel. 93 842 68 40 

 Dissabte 29 de maig, d’11 a 13 h i 
de 18 a 20 h

 Diumenge 30 de maig, d’11 a 13 h
 Dilluns 31 de maig, de 18 a 20 h 
 Portes obertes al refugi de la 

plaça de Maluquer i Salvador
 - Visita guiada en grups reduïts 
 - Activitat gratuïta

Dilluns 31 de maig

 9 h. Cementiri de Granollers
 Acte memorial d’homenatge a 

les víctimes del bombardeig
 - Aforament limitat

Dijous 3 de juny

 19 h. Sala Francesc Tarafa
 Lectura dramatitzada  

Diari d’un mestre adolescent  
de Joan Triadú 

 - Activitat gratuïta. Amb inscrip-
ció prèvia a: https://www.grano-
llers.cat/inscripcionsbiblioteques

 - Activitat inclosa en l’Any Joan 
Triadú

Diumenge 6 de juny

 11 h. Can Jonch. Centre de  
Cultura per la Pau

 Caminada al bosc de la Pau

EXPOSICIONS

 Del 17 de maig al 5 de juny

 “Joan Triadú a la ciutat dels 
llibres”

 - Biblioteca Can Pedrals
 - Activitat inclosa en l’Any Joan 

Triadú

 Del 28 de maig al 31 de maig
 “KRISTALLNACHT. La nit dels 

vidres trencats”
 - Instal·lació artística del 

col·lectiu Kristallnacht
 - Can Jonch. Centre de Cultura 

per la Pau

ACTIVITATS EN LÍNIA

 A partir de dijous 27 de maig
 Més testimonis del bombardeig 

al portal de l’Arxiu d’Imatges
 - Disponibles en línia a:  

www.youtube.com/ArxiuMunicipal-
deGranollersAMGr

 A partir de divendres 28 de maig
 Quan fa que no ens cuidem? 
 Audiovisual creat per l’alumnat 

de 1r de batxillerat escènic de 
l’INS Celestí Bellera. Dins del 
projecte Justícia global, un repte 
de futur

 - Mireu-lo al Canal Youtube de 
l’Ajuntament: www.youtube.com/
granollers 

 Del 24 de maig al 4 de juny
 “Mar Mediterrani: Mare  

Nostrum”
 Mostra de l’activitat feta als 

centres educatius dins el projecte 
Justícia global, un repte de futur

 www.granollers.cat/vilaobertaala-
pau

Programa subjecte a modificacions. 
Per a més informació: 
www.granollers.cat/vilaobertaalapau 
#bombardeigGranollers  #GVOP2021 
#JustíciaGlobal #Granollers
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PROGRAMACIÓ CULTURAL 
I DE MERCATS

14, 15 i 16 de maig 
ASCENSIÓ 2021

Divendres 14 de maig

11 h Plaça Maluquer
EXPOSICIÓ

Fem un llibre

Org.: Casal del Mestre

17.30 h Parc de Ponent
CONCERT DE SARDANES

Audició de sardanes  
amb l’Orquestra Montgrins

18 h i 20 h Sala Nau B1
CONCERT JOVE

Sabana: Ja no m’hi encanto

Durada: 75 minuts

Preu: 10 €

5€ #SecretJove

19 h Parc de Ponent
CONCERT

Concert de tarda  
de l’Orquestra Montgrins

19 h Parc Torras Villà
ESPECTACLE FAMILIAR DE MÀGIA

Mag Marin amb  
The Magic Showman

Durada aproximada: 60 minuts

20 h Teatre Auditori de Granollers
TEATRE

La cabra, o qui és Sylvia?, amb 
Jordi Bosch i Emma Vilarasau

Preu: a partir de 12 €

21 h Parc de Ponent
CONCERT

Concert de vespre  
de l’Orquestra Montgrins

Dissabte 15 de maig

17 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 
La Troca 
CONCURS

Lliurament de premis del  
14è Concurs Ciutat de Granollers 
de Creació de Jocs

18 h i 20 h Parc de Ponent
CONCERT JOVE

Ebri Knight
Presentació del disc Carrer

19 h Parc Torras Villà
CONCERT A CAPPELLA

Kun mie laulan (Quan canto), 
amb el Cor Plèiade
Direcció: Júlia Sesé

Durada aproximada: 60 minuts

Diumenge 16 de maig

13 h  i 14.30 h Roca Umbert
CONCERT

Escaleta on tour 

Org.: Xics de Granollers

17 h Teatre Auditori de Granollers
PRESENTACIÓ 360

Presentació d’Aida  
a càrrec de Marc Heilbron

18 h Teatre Auditori de Granollers
ÒPERA

Aida

Preu: a partir de 25 €

19 h Parc de Ponent
CONCERT D’HAVANERES

Les Anxovetes

19 h Parc Torras Villà
ESPECTACLE FAMILIAR DE CIRC 

Absurd, amb Cia Vermut

Per als dies de l’Ascensió trobareu una oferta cultural d’espectacles variats i disciplines artístiques 
diverses per a tots els públics. Teatre, música moderna, música d’orquestra, coral, òpera, màgia, 
circ, exposicions..., tot de propostes que ompliran aquest cap de setmana tradicionalment d’esperit 
festiu a Granollers. És un maig diferent, però, seguint la normativa i adaptant-nos a les mesures 
de seguretat establertes pel PROCICAT, us presentem una programació cultural i mercats als 
carrers de la nostra ciutat. 

Consulteu totes les propostes a www.granollers.cat/ascensio

Plaça Barangé
14, 15 i 16 de maig

Mercat del vi i de l’enoturisme
Divendres i dissabte, de 12 a 15 h 
i de 17.30 a 21 h 
Diumenge, de 12 a 15 h 
Amb la col·laboració del Consorci  
de Promoció Turística de la DO Alella 

Mercat de formatges artesans 
de pastor i embotits
Divendres i dissabte, d’11 a 21 h 
Diumenge, d’11 a 15 h

Mercat de les Olors
Divendres i dissabte d’11 a 21 h 
Diumenge d’11 a 15 h
Tallers i xerrades:  
“Catalunya, terra d’olors”

Org.: Parc de les Olors del Serrat 
de Santa Eulàlia de Ronçana

Plaça de la Corona

Mercat del dissabte
Dissabte 15, de 8 a 14 h

Plaça de les Olles

Mercat d’Artesans d’Alimentació
Dissabte 15, tot el dia

De l’11 de maig al 13 d’agost
Vestíbul de l’Ajuntament  
de Granollers
“Una passejada per la Fira 
de l’Ascensió, dels anys  
quaranta als setanta” 

Del 13 al 16 de maig
Sala Tarafa 
“L’Ascensió, gegants 
i capgrossos”
Dijous 13, de 17 a 20 h 
Del 14 al 16, de 10 a 13 h; 
i de 17 a 20 h

Org.: Amics dels Gegants  
i Capgrossos de Granollers

Del 14 al 16 de maig
Plaça de la Porxada
“Recordant l’Ascensió”
Exposició de gran format 
d’imatges històriques  
de la Fira de l’Ascensió

Del 14 al 16 de maig
“Agenda 2030 Granollers.  
Una dècada d’accions  
per a les persones i el planeta”
Mostra itinerant en diversos espais 
del centre de la ciutat

Del 13 de maig al 26 de setembre
Museu de Granollers 
“Arqueologia d’un inventari. 
Vida i política dels objectes  
de la salvaguarda a  
Granollers 1936-2021”

Del 15 al 18 de maig
Museu de Granollers 
Dia Internacional dels Museus
“El futur dels museus:  
recuperar i reimaginar” 

Dijous 20 de maig
Museu de Granollers
“El modernisme i les flors.  
De la natura a l’arquitectura”

Vegeu-ne la informació específica 
a www.museugranollers.cat

PROGRAMACIÓ CULTURAL MERCATS EXPOSICIONS

Amb motiu dels aforaments limitats
i per garantir les normatives de seguretat vigents per la pandèmia de la Covid-19 

cal reservar entrades - la majoria d’espectacles són gratuïts - a www.granollers.cat/ascensio

Jornades Gastronòmiques 
Del 14 al 16 de maig
A bars i restaurants

Org.: Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental
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i de 17 a 20 h

Org.: Amics dels Gegants  
i Capgrossos de Granollers

Del 14 al 16 de maig
Plaça de la Porxada
“Recordant l’Ascensió”
Exposició de gran format 
d’imatges històriques  
de la Fira de l’Ascensió

Del 14 al 16 de maig
“Agenda 2030 Granollers.  
Una dècada d’accions  
per a les persones i el planeta”
Mostra itinerant en diversos espais 
del centre de la ciutat

Del 13 de maig al 26 de setembre
Museu de Granollers 
“Arqueologia d’un inventari. 
Vida i política dels objectes  
de la salvaguarda a  
Granollers 1936-2021”

Del 15 al 18 de maig
Museu de Granollers 
Dia Internacional dels Museus
“El futur dels museus:  
recuperar i reimaginar” 

Dijous 20 de maig
Museu de Granollers
“El modernisme i les flors.  
De la natura a l’arquitectura”

Vegeu-ne la informació específica 
a www.museugranollers.cat

PROGRAMACIÓ CULTURAL MERCATS EXPOSICIONS

Amb motiu dels aforaments limitats
i per garantir les normatives de seguretat vigents per la pandèmia de la Covid-19 

cal reservar entrades - la majoria d’espectacles són gratuïts - a www.granollers.cat/ascensio

Jornades Gastronòmiques 
Del 14 al 16 de maig
A bars i restaurants

Org.: Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental
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El proper 22 de maig, a partir de les 
11 h, tindrà lloc a Roca Umbert la 9a 
edició de la Mostra d’Art Urbà, que 
va haver de ser suspesa l’any passat 
amb motiu de la Covid-19. La mostra 
reflexionarà al voltant dels conceptes 
de mecanització i automatització. Hi 
haurà instal·lacions artístiques, dansa, 
activitats familiars, concerts, tallers 
que ens interrogaran sobre aquests 
conceptes, però també altres projectes 
que ho aborden des d’una perspectiva 
més poètica.
En aquesta edició la comissària convi-
dada és Federica Matelli que farà una 
visita comentada a les 11.30 h, prèvia 
inscripció.

9 instal·lacions artístiques

Durant tot el dia es podran visitar les propostes 
dels artistes Rice & Margalef, creada amb alum-
nes i professors de les escoles Ferrer i Guàrdia i 
Pereanton, la Universitat Popular de Granollers 
i els centres oberts Sud i Ponent de Granollers; 
l’obra de Natalia Castañeda feta amb alumnes i 
professors de dibuix artístic i de segon de batxi-
llerat artístic de l’escola Ginebró; el projecte de 
Martín Garber Salzberg i de Antonio R. Montesinos 
amb la col·laboració d’alumnes d’Arsènic, espai de 
creació; la instal·lació col·lectiva de Nathalie Rey 
feta amb els Xics de Granollers.
Adrián Sifresi serà l’artista convidat a través de 
l’intercanvi de la xarxa de festivals Transefímers del 
Consorci Transversal; i Muro Atelier presentarà una 
instal·lació col·lectiva feta amb alumnes i professors 
de batxillerat artístic de l’institut Celestí Bellera.

L’Orquestra de Cambra 
de Granollers ens 
acosta a Xostakóvitx, 
considerat el millor 
simfonista del segle XX

9a edició de la Mostra d’Art Urbà a Roca Umbert

Aquesta instal·lació és un projecte amb 
el suport de l’Euroregió Pirineus Medi-
terrània, en el marc de la convocatòria 
de projectes Cultura 2019.
Les instal·lacions es completen amb 
les creacions de Cayetano Truyols i 
Noemí Sjöberg (projectes guanyadors 
de la convocatòria MAU 2020). La 
Biblioteca de Roca Umbert també es 
suma a la Mostra amb una proposta 
d’exposició documental que podrem 
veure a l’aparador i un taller familiar 
en el marc dels Laboratoris de Lletres i 
imatges que realitzen habitualment.
Entre les propostes d’activitats hi ha 
la performance de circ i dansa “Des-
automatitzem-nos”, a càrrec de Maria 
López Ulldemolins (resident al Centre 

d’Arts en Moviment de Roca Umbert). La dansa 
també estarà present amb el ballarí Àngel Duran 
i el seu espectacle UNRAVEL (Desteixir), inspirat 
en la figura de l’obrer tèxtil a partir dels testimo-
nis dels treballadors de les filatures qüestiona la 
dicotomia entre modernització i deshumanització, 
entre l’automatisme de les accions i el comporta-
ment humà.
Pel que fa a la música, hi ha programat un concert 
de Txalaparta (instrument únic i autòcton del País 
Basc) a càrrec de TXEK – Tarragonako Txalaparta 
Eskola; i un concert de música afrocaribenya amb 
Mancha ‘E Platano, un grup de percussió, cant, 
poesia i ball que gira entorn del gènere bomba.
Enguany caldrà inscriure’s per poder controlar 
l’aforament, tant per veure les instal·lacions com 
per cadascuna de les activitats programades.
Trobareu el programa complet a:
www.rocaumbert.cat
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2
DIUMENGE

12 h | Teatre Auditori de Granollers
Soc feliç
La nova proposta de Dàmaris Gelabert 
que va més enllà dels concerts, per 
esdevenir un espectacle de teatre 
musical.

 — Es repeteix a les 18 h
 — Preu: a partir de 15 euros

18 h | Espai Milnotes
El brindis, concert per a clown  
i piano
Espectacle musical còmic

 — Preu: 15 euros
 — Reserves al 683 517 720
 — Més informació: www.milnotes.com

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

 — Adreçada a públic familiar, activitat 
recomanada per a infants a partir de  
6 anys.

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

 — Preu: 3 euros adults / 1 euro infants
 — Es repeteix tots els diumenges

3
DILLUNS

En línia 
Document del Mes Programa  
de la XL Fiesta del Pedal
Aquest maig, el document que difon 
l’Arxiu es lliga a la Fira i Festes  de 
l’Ascensió de l’any 1956.

 — Podreu consultar-lo a partir del dia  
3 de maig, a www.granollers.cat/arxiu

4
DIMARTS

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Què mengem avui?”
A càrrec d’Ada Parellada 

 — Activitat gratuïta, dirigida a públic adult.
 — Reserves a partir de 15 dies abans de la 
sessió al 93 870 96 51, o a  
reserves@museugranollersciencies.org

5
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica: “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Més info i inscripcions al 93 842 67 37 o 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

6
DIJOUS

De 17 h a 19 h | Museu de Ciències 
Naturals
Curs d’il·lustració científica.  
«Punts i línies: diferents tècniques 
per a la il·lustració d’insectes»

 — Curs presencial a la biblioteca del museu
 — No cal haver assistit a les anteriors 
sessions

 — Preu: 15 euros / Públic adult
 — Reserves al telèfon 93 870 96 51 o a 
reserves@museugranollersciencies.org 
(15 dies abans de cada sessió)

 — Més informació a l’agenda de la web 
www.museugranollersciencies.org

19 h | Cinema Edison
Vértigo d’Alfred Hitchcock
Amb Esteve Plantada, periodista  
i escriptor
Club de lectura i cinema
Col·l.: Cinema Edison

19 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Conferència: «La santíssima  
trinitat: poder, reconeixement  
i victimitat»
A càrrec de l’artista Núria Güell

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
 — Si vols seguir la conferència per 
streaming, fes la inscripció i rebràs 
l’enllaç per connectar-te

19.30 h | Museu de Granollers
Conferència: «Els mestres  
Celestí Bellera i Rita  Gibernau, 
i la renovació pedagògica dels 
anys 1930»
A càrrec de Ricard Bellera
Org.: Centre d’Estudis de Granollers

7
DIVENDRES

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

 — Adreçada a públic familiar, activitat 
recomanada per a infants a partir  
de 6 anys.

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

 — Preu: 3 euros adults / 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Es repeteix tots els divendres

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller «La vida dins  
d’un formiguer» 

 — 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
 — Es repeteix tots els divendres

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
L’illa de Mai Més.  Mariner de 
terra endins de Laia de Ahumada
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura infantil (8-9 anys)

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller d’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.

 — 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
 — Es repeteix tots els divendres

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. La doble  
vida de Cassiel Roadnight,  
de Jenny Valentine
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura jove (12-15 anys)

maig

L’OCGr i el pianista Jordi Masó ens ofereixen un concert per conèixer 
millor una de les obres més importants i impactant de la història de la 
música, a través de les paraules i la música del mateix compositor.
Serà el 23 de maig a les 19 hores al Teatre Auditori de Granollers i serà 
un concert teatralitzat, amb text i veu de l’actriu Teresa Sirvent, que ens 
endinsarà en el món compositiu i personal de D. Xostakòvitx.
Un programa amb una obra cabdal, la Simfonia de Cambra, escrita 
l’any 1960 i dedicada a les víctimes del feixisme, que es convertirà al 
mateix temps en la autobiografia del compositor, el seu epifaci i tot un 
al·legat a les nostres consciències. 

Més informació a www.teatreauditoridegranollers.cat 

Entrades a partir de 10 euros

14
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2
DIUMENGE

12 h | Teatre Auditori de Granollers
Soc feliç
La nova proposta de Dàmaris Gelabert 
que va més enllà dels concerts, per 
esdevenir un espectacle de teatre 
musical.

 — Es repeteix a les 18 h
 — Preu: a partir de 15 euros

18 h | Espai Milnotes
El brindis, concert per a clown  
i piano
Espectacle musical còmic

 — Preu: 15 euros
 — Reserves al 683 517 720
 — Més informació: www.milnotes.com

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

 — Adreçada a públic familiar, activitat 
recomanada per a infants a partir de  
6 anys.

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

 — Preu: 3 euros adults / 1 euro infants
 — Es repeteix tots els diumenges

3
DILLUNS

En línia 
Document del Mes Programa  
de la XL Fiesta del Pedal
Aquest maig, el document que difon 
l’Arxiu es lliga a la Fira i Festes  de 
l’Ascensió de l’any 1956.

 — Podreu consultar-lo a partir del dia  
3 de maig, a www.granollers.cat/arxiu

4
DIMARTS

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Què mengem avui?”
A càrrec d’Ada Parellada 

 — Activitat gratuïta, dirigida a públic adult.
 — Reserves a partir de 15 dies abans de la 
sessió al 93 870 96 51, o a  
reserves@museugranollersciencies.org

5
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica: “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Més info i inscripcions al 93 842 67 37 o 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

6
DIJOUS

De 17 h a 19 h | Museu de Ciències 
Naturals
Curs d’il·lustració científica.  
«Punts i línies: diferents tècniques 
per a la il·lustració d’insectes»

 — Curs presencial a la biblioteca del museu
 — No cal haver assistit a les anteriors 
sessions

 — Preu: 15 euros / Públic adult
 — Reserves al telèfon 93 870 96 51 o a 
reserves@museugranollersciencies.org 
(15 dies abans de cada sessió)

 — Més informació a l’agenda de la web 
www.museugranollersciencies.org

19 h | Cinema Edison
Vértigo d’Alfred Hitchcock
Amb Esteve Plantada, periodista  
i escriptor
Club de lectura i cinema
Col·l.: Cinema Edison

19 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Conferència: «La santíssima  
trinitat: poder, reconeixement  
i victimitat»
A càrrec de l’artista Núria Güell

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
 — Si vols seguir la conferència per 
streaming, fes la inscripció i rebràs 
l’enllaç per connectar-te

19.30 h | Museu de Granollers
Conferència: «Els mestres  
Celestí Bellera i Rita  Gibernau, 
i la renovació pedagògica dels 
anys 1930»
A càrrec de Ricard Bellera
Org.: Centre d’Estudis de Granollers

7
DIVENDRES

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

 — Adreçada a públic familiar, activitat 
recomanada per a infants a partir  
de 6 anys.

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

 — Preu: 3 euros adults / 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Es repeteix tots els divendres

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller «La vida dins  
d’un formiguer» 

 — 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
 — Es repeteix tots els divendres

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
L’illa de Mai Més.  Mariner de 
terra endins de Laia de Ahumada
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura infantil (8-9 anys)

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller d’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.

 — 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
 — Es repeteix tots els divendres

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. La doble  
vida de Cassiel Roadnight,  
de Jenny Valentine
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura jove (12-15 anys)

maig
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projecció continuada els mateixos dies, 
de 5 minuts de durada, amb entrada 
gratuïta i sense reserva prèvia.

 — Es repeteix a les 12.15 i 13.15 h

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Aida. Cicle d’Òpera a Catalunya
Una òpera de Verdi que explica la 
història d’un amor profund

 — Preu: a partir de 25 euros

17
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. L’emperadriu 
del Paral·lel, de Lluïsa Cunillé
Amb Francesc Viñas,  
professor de literatura
Club de lectura. «Llegir el teatre» és una 
iniciativa del Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya, Biblioteques de 
Granollers, Teatre Nacional de Catalunya i 
Teatre Auditori de Granollers

18
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Soc una nou,  
de Beatriz Osés
Club de lectura infantil (10-11 anys) 

18 h | En línia
Cicle de xerrades «Parlem en família». 
Infància (de 6 a 11 anys)
«Ets el que menges» 

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Org.: Salut Pública de Granollers

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata. Fario, de Santi Baró
Club de lectura jove (12-16 anys) 

19
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica: “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Més info i inscripcions al 93 842 67 37 o 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

19 h | Biblioteca Can Pedrals
El gran Gatsby, de Francis Scott 
Fitzgerald 
Amb Anna Ballbona, periodista  
i escriptora
Clàssics al dia. Club de lectura

20
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
La família Melops Gisela de  
vidre, de Beatrice Alemagna
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Club de lectura infantil (6-7 anys)

18 h | Museu de Tela
Presentació del llibre La vida  
del confinament d’Enric Vilageliu
Imatges i històries d’ocells a Granollers

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes El lladre  
d’entrepans, de Patrick Doyon
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Club de lectura infantil (8-9 anys). 

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Llum antiga, de John Banville
Amb Albert Rubio, lector editorial
Novel·la. Club de lectura 

19.30 h | Escoles de Palou
Viu la primavera  
als Centres Cívics   
Concert amb Nara Trio (jazz)

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia  
a partir del 26 d’abril a les 16 h a  
www.granollers.cat/viulaprimavera

Org.: Xarxa de Centres Cívics

21
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4 Jefferson,  
de Jean-Claude Mourlevat
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura infantil (10-11 anys).  
Grup 2

19.30 h | Plaça Sant Miquel
Viu la primavera  
als Centres Cívics
Concert amb Sergi Estella -  
One Man Band (country-blues)

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia  
a partir del 26 d’abril a les 16 h a  
www.granollers.cat/viulaprimavera

Org.: Xarxa de Centres Cívics

14
DIVENDRES

18 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Sabana:  
Ja no m’hi encanto

 — Es repeteix a les 20 h

18 h | Museu de Ciències Naturals
Ruta pel Granollers científic
En aquesta activitat farem una ruta 
per la història de la ciència i el passat 
industrial de Granollers, i coneixerem 
anècdotes i petites històries del passat i 
present científic de la ciutat.

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

20 h | Teatre Auditori de Granollers
La cabra, o qui és Sylvia? 
Amb Jordi Bosch i Emma Vilarasau

 — Preu: a partir de 12 euros

15
DISSABTE

18 h | Espai Milnotes
Concert: Canciones de la mar

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h
 — Reserves al 683 517 720

16
DIUMENGE

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: «El cel de maig,  
una finestra al cosmos»

 — 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

 — ATENCIÓ: En cas d’anul·lació per no 
poder-se fer activitats dirigides per la 
situació epidemiològica, és realitzarà una 
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19.30 h | Centre Cívic Can Bassa
Viu la primavera als Centres 
Cívics  Concert amb NiNi:  
Ni nom ni vergonya

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia  
a partir del 26 d’abril a les 16 h a  
www.granollers.cat/viulaprimavera

Org.: Xarxa de Centres Cívics

8
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Tardor, d’Ali Smith
Cremem els clàssics 
Club de lectura +17 anys

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: «El cel de maig,  
una finestra al cosmos»

 — 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

 — ATENCIÓ: En cas d’anul·lació per no 
poder-se fer activitats dirigides per la 
situació epidemiològica, és realitzarà una 
projecció continuada els mateixos dies, 
de 5 minuts de durada, amb entrada 
gratuïta i sense reserva prèvia

 — Es repeteix a les 17.15 i a les 18.15 h, i 
diumenge 16 a les 11.45, 12.15 i 13.15 h

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

 — Adreçada a públic familiar, activitat 
recomanada per a infants a partir  
de 6 anys.

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

 — Preu: 3 euros adults / 1 euro infants
 — Activitat subjecte a restriccions vigents
 — Es repeteix tots els dissabtes

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Entreson
Sessions de lectura i experimentació a 
partir d’àlbums il·lustrats per a famílies 
amb infants de més de 5 anys. 
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Laboratori de lletres i imatges (+5 anys) 

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

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h
 — Reserves al 683 517 720
 — Més info:  
https://www.milnotes.com

20 h | Llevant Teatre
El último viaje de Max.  
Adaptació de Luces de Bohemia 
dirigida per Frederic Roda
L’adaptació se centra, en el viatge  
de Max Estrella pels carrers del Madrid 
dels Àustries.

 — Preu: 15 euros

9
DIUMENGE

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Què mengem avui?”
A càrrec d’Agnès Villamor

 — Activitat gratuïta, dirigida a públic adult
 — Reserves a partir de 15 dies abans de la 
sessió al 93 870 96 51 o a  
reserves@museugranollersciencies.org

12 h | Espai d’Arts de Roca Umbert
Visita guiada a l’exposició  
«Fantasma’77»
A càrrec dels comissaris  
Jorge Luis Marzo i Rebecca Mutell

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

17 h | Teatre Auditori de Granollers
Ara Malikian presenta  
Le Petit Garage

 — Es repeteix a les 20 h
 — Preu: a partir de 22 euros

18 h | Espai Milnotes
Moments de sarsuela i d’òpera
Acurada selecció de fragments d’òpera i 
sarsuela dels autors més importants de 
la lírica. Intèrprets: Mireia Dolç, soprano 
i Joan Garcia, baríton. Piano: Xavi Dolç

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h
 — Reserves al 683 517 720

11
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau
Grup de documentació  
fotogràfica
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Les trobades es fan dos cops al mes, en 
dos grups: a les 10.30 i a les 12 h

 — Cal fer inscripció prèvia al 93 842 67 37 o 
a arxiu@granollers.cat

18.30 h | En línia
Conferència: La medicina i la 
música
Amb Carles Paitubí Garí,  
Dr. Medicina Interna, Sant Joan de Dèu

 — Programa d’activitats de l’AGEVO  
Curs 2020-2021

 — Més info http://aulaagevo.blogspot.com/

12
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica: “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Més info i inscripcions al 93 842 67 37 o 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
El monstre de colors, un conte 
per parlar de les emocions
Amb Gisela Llimona
Hora del conte (+3 anys)

13
DIJOUS

17.30 h | En línia
Crazy Quiz!
Amb Cambridge School

 — Activitat en línia 
 — Jocs en anglès (8-12 anys)

18.45 h | En línia
Library Talks. «Kobe Bryant and 
the sporting spotlight»
Amb Cambridge School
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projecció continuada els mateixos dies, 
de 5 minuts de durada, amb entrada 
gratuïta i sense reserva prèvia.

 — Es repeteix a les 12.15 i 13.15 h

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Aida. Cicle d’Òpera a Catalunya
Una òpera de Verdi que explica la 
història d’un amor profund

 — Preu: a partir de 25 euros

17
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. L’emperadriu 
del Paral·lel, de Lluïsa Cunillé
Amb Francesc Viñas,  
professor de literatura
Club de lectura. «Llegir el teatre» és una 
iniciativa del Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya, Biblioteques de 
Granollers, Teatre Nacional de Catalunya i 
Teatre Auditori de Granollers

18
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Soc una nou,  
de Beatriz Osés
Club de lectura infantil (10-11 anys) 

18 h | En línia
Cicle de xerrades «Parlem en família». 
Infància (de 6 a 11 anys)
«Ets el que menges» 

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Org.: Salut Pública de Granollers

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata. Fario, de Santi Baró
Club de lectura jove (12-16 anys) 

19
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica: “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Més info i inscripcions al 93 842 67 37 o 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

19 h | Biblioteca Can Pedrals
El gran Gatsby, de Francis Scott 
Fitzgerald 
Amb Anna Ballbona, periodista  
i escriptora
Clàssics al dia. Club de lectura

20
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
La família Melops Gisela de  
vidre, de Beatrice Alemagna
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Club de lectura infantil (6-7 anys)

18 h | Museu de Tela
Presentació del llibre La vida  
del confinament d’Enric Vilageliu
Imatges i històries d’ocells a Granollers

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes El lladre  
d’entrepans, de Patrick Doyon
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Club de lectura infantil (8-9 anys). 

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Llum antiga, de John Banville
Amb Albert Rubio, lector editorial
Novel·la. Club de lectura 

19.30 h | Escoles de Palou
Viu la primavera  
als Centres Cívics   
Concert amb Nara Trio (jazz)

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia  
a partir del 26 d’abril a les 16 h a  
www.granollers.cat/viulaprimavera

Org.: Xarxa de Centres Cívics

21
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4 Jefferson,  
de Jean-Claude Mourlevat
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura infantil (10-11 anys).  
Grup 2

19.30 h | Plaça Sant Miquel
Viu la primavera  
als Centres Cívics
Concert amb Sergi Estella -  
One Man Band (country-blues)

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia  
a partir del 26 d’abril a les 16 h a  
www.granollers.cat/viulaprimavera

Org.: Xarxa de Centres Cívics

14
DIVENDRES

18 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Sabana:  
Ja no m’hi encanto

 — Es repeteix a les 20 h

18 h | Museu de Ciències Naturals
Ruta pel Granollers científic
En aquesta activitat farem una ruta 
per la història de la ciència i el passat 
industrial de Granollers, i coneixerem 
anècdotes i petites històries del passat i 
present científic de la ciutat.

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

20 h | Teatre Auditori de Granollers
La cabra, o qui és Sylvia? 
Amb Jordi Bosch i Emma Vilarasau

 — Preu: a partir de 12 euros

15
DISSABTE

18 h | Espai Milnotes
Concert: Canciones de la mar

 — Preu: 15 euros
 — Es repeteix a les 20 h
 — Reserves al 683 517 720

16
DIUMENGE

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: «El cel de maig,  
una finestra al cosmos»

 — 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

 — ATENCIÓ: En cas d’anul·lació per no 
poder-se fer activitats dirigides per la 
situació epidemiològica, és realitzarà una 
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28
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Un dia 
 amb en Mus de Claire Lebourg
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura infantil (6-7 anys)

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4. El famosíssim 
catàleg de Walker and Dawn,  
de Davide Morosinotto
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura infantil (10-11 anys).  
Grup 1

19.30 h | Plaça de davant  
del Centre Cívic Nord
Viu la primavera als Centres Cívics  
Del mort i i de qui el vetlla,  
concert literari 
Amb la Cia. Professors Substituïbles

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia  
a partir del 26 d’abril a les 16 h a  
www.granollers.cat/viulaprimavera

Org.: Xarxa de Centres Cívics

20 h | Roca Umbert.  
Fàbrica de les Arts
Teatre: MDR (Mort de Riure) 
Los Galindos
20.30 h | Plaça de l’Església
Dnit.  
Concert amb Adrien Broadway

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

29
DISSABTE

10.30 h | Escola Ferrer i Guàrdia
III Festival de Cinema a l’Escola 
El cargol i la balena  
i altres contes del mar 

 — + 3 anys, 57 min + cinefòrum
 — Reserva d’entrades a  
www.cinemaedison.cat

 — Es repeteix a les 16.30 h

12.30 h | Escola Ferrer i Guàrdia
III Festival de Cinema a l’Escola  
La meva setmana  
extraordinària amb la Tess 

 — + 8 anys, 82 min + cinefòrum
 — Reserva d’entrades a  
www.cinemaedison.cat

 — Es repeteix a les 18.30 h

18 h | Nau B1
Concert. Marcel i Júlia   
Presentació del nou treball 
En òrbita

 — Es repeteix a les 20 h

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

 — Preu: 15 euros
 — Reserves al 683 517 720
 — Més informació: www.milnotes.com
 — Es repeteix a les 20 h

20 h | Llevant Teatre
Partícules paral·leles
Tres històries entrellaçades,  
cosides amb un mateix fil temàtic:  
les relacions humanes 

 — Preu: 15 euros

30
DIUMENGE

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Hits!  
Veus – Cor Infantil i Cor Jove 
Amics de la Unió

 — Preu: a partir de 9 euros

31
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
«De la literatura a la fotografia  
i al cinema» 
 Páramo, de Juan Rulfo
Dinamitzat per Francesc Viñas, 
professor de literatura
Literatura i arts. Club de lectura
Col·labora: UPG-Universitat  
Popular de Granollers

17.30 h | Cinema Edison
Taller. «Reinventar la mirada. 
Una introducció a la coeducació 
audiovisual»
Estan prou representades les diversitats 
en els audiovisuals que veuen els 
infants? El taller es proposa qüestionar 
la recepció audiovisual automatitzada 
per fomentar una mirada activa i una 
actitud responsable en la nostra relació, 
individual i col·lectiva, amb el món  de 
les imatges.

 — Inscripcions a www.cinemaedison.cat
Org.: AFA de l’Escola Ferrer i Guàrdia

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time Three Billy Goats 
Gruff
Contes en anglès (+4 anys)  
amb Cambridge School
19 h | En línia
Literature and Art.  
Conversa en anglès  
Restoration as Re-creation:  
reenacting or botching the past?
Amb Màrius Palmer, professor d’Inorbis

27
DIJOUS

10 h | En línia
Més testimonis del bombardeig 
al portal de l’Arxiu d’Imatges
A partir del 31 de maig, l’Arxiu Municipal 
(AMGr) posa a l’abast de tothom 
14 entrevistes més a granollerins i 
granollerines que expliquen com van 
viure la Guerra Civil i els bombardejos  
de 1938 i 1939.

19 h | Biblioteca del Museu de  
Ciències Naturals 
El pensamiento ecológico,  
de Timothy Morton
Dinamitzat per Maria Mas, 
investigadora en ratpenats del museu
Taxonomia.  
Club de lectura i ciències naturals
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maig

17.30 h | Plaça de les grades de Can Gili
Viu la primavera  
als Centres Cívics   
Adéu Peter Pan amb Festuc Teatre

 — Espectacle familiar amb inscripcions  
d’1 adult + 1 o 2 infants

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia  
a partir del 26 d’abril a les 16 h a  
www.granollers.cat/viulaprimavera

Org.: Xarxa de Centres Cívics

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Ficció 1518
Club autogestionat per joves  
que volen compartir les seves 
descobertes literàries i culturals.  
«Llegir més enllà dels llibres: sèries, 
mems, cinema i jocs». La millor ficció 
juvenil del curs 2020-2021. 
Amb l’acompanyament de  
Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura jove (15-18 anys)

20 h | GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert
Adreçat a joves de Granollers i la 
comarca d’entre 12 i 30 anys
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-hi o venir de públic, 
envia’ns les teves dades per whatsapp  
al 620 655 001 i ens posarem en 
contacte amb tu.

22
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Tòquio Blues d’Haruki Murakami. 
Club de lectura autogestionat 
pels mateixos joves 
Cremem els clàssics.  
Club de lectura +17 anys

11 h | Roca Umbert. Fàbrica de les arts
MAU. Mostra d’Art Urbà

 — Més info http://rocaumbert.com

 

17 h | Museu de Ciències Naturals
Fes el teu planter  
de varietats locals
Per tal de promoure el coneixement 
de les varietats del Vallès Oriental, 
es farà un taller on els nens i nenes 
podran aprendre els secrets bàsics per 
fer-se el seu planter i, també, faran un 
reconeixement de les diverses llavors 
que hi ha al banc i com s’han de plantar. 
Finalment, es farà una visita a les 
instal·lacions que alberga el museu del 
Banc de Llavors del Vallès Oriental.

 — Preu: 3 euros els adults i  
1 euro infants (menors de 12 anys)

 — Activitat recomanada per a infants  
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 restriccions vigents

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
«Màquines de teixir llibres.  
La biblioteca a la MAU -  
Mostra d’Art Urbà»
A càrrec de Queralt Illa, artista tèxtil

 — Activitat familiar per a infants  
a partir de 5 anys

Laboratori de lletres i imatges 

18 h | Espai Milnotes Consultes  
i trobades al C.A.P
Escenes còmiques de microteatre

 — Preu: 15 euros
 — Reserves al 683 517 720
 — Es repeteix a les 20 h
 — Més informació: www.milnotes.com

23
DIUMENGE

12 h | Espai d’Arts
Taller familiar de creació  
de símbols
Paral·lel a l’exposició «El Fantasma 77». 
Iconoclàstia espanyola

 — Per a famílies amb infants  
de 6 a 10 anys

 — Més informació: www.rocaumbert.com

17.30 h | Teatre Auditori de Granollers
El codi secret
Un concert familiar de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers  i David Puertas

 — Preu: 3 euros

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Simfonia de cambra
Amb l’Orquestra de Cambra  
de Granollers

 — Preu: a partir de 10 euros

25
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau
Grup de documentació fotogràfica
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Les trobades es fan dos cops al mes,  
en dos grups: a les 10.30 i a les 12 h

 — Cal fer inscripció prèvia al 93 842 67 37 o 
a arxiu@granollers.cat

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Imaginació, una maleta  
de contes.
Amb Gisela Llimona
Hora del conte (+3 anys)

18.30 h | En línia
Conferència: Senyors i pagesos al 
Vallès de la Baixa Edat Mitjana.
Amb Jaume Dantí,  
Dr. en Història Moderna per la UB

 — Programa d’activitats de l’AGEVO 
Curs 2020-2021

 — Més info http://aulaagevo.blogspot.com

19 h | En línia
«Alternatives al nihilisme  
modern: ecologia i feminisme»
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal, 
professors de filosofia
Taller de pràctica filosòfica. Debat
Col·l.: UPG-Universitat Popular  
de Granollers

26
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal
Taller de descripció de corres-
pondència històrica: “Obrim  
les cartes de la postguerra” 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu

 — Activitat setmanal
 — Més info i inscripcions al 93 842 67 37 o 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
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28
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Un dia 
 amb en Mus de Claire Lebourg
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura infantil (6-7 anys)

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4. El famosíssim 
catàleg de Walker and Dawn,  
de Davide Morosinotto
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Club de lectura infantil (10-11 anys).  
Grup 1

19.30 h | Plaça de davant  
del Centre Cívic Nord
Viu la primavera als Centres Cívics  
Del mort i i de qui el vetlla,  
concert literari 
Amb la Cia. Professors Substituïbles

 — Activitat gratuïta amb inscripció prèvia  
a partir del 26 d’abril a les 16 h a  
www.granollers.cat/viulaprimavera

Org.: Xarxa de Centres Cívics

20 h | Roca Umbert.  
Fàbrica de les Arts
Teatre: MDR (Mort de Riure) 
Los Galindos
20.30 h | Plaça de l’Església
Dnit.  
Concert amb Adrien Broadway

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

29
DISSABTE

10.30 h | Escola Ferrer i Guàrdia
III Festival de Cinema a l’Escola 
El cargol i la balena  
i altres contes del mar 

 — + 3 anys, 57 min + cinefòrum
 — Reserva d’entrades a  
www.cinemaedison.cat

 — Es repeteix a les 16.30 h

12.30 h | Escola Ferrer i Guàrdia
III Festival de Cinema a l’Escola  
La meva setmana  
extraordinària amb la Tess 

 — + 8 anys, 82 min + cinefòrum
 — Reserva d’entrades a  
www.cinemaedison.cat

 — Es repeteix a les 18.30 h

18 h | Nau B1
Concert. Marcel i Júlia   
Presentació del nou treball 
En òrbita

 — Es repeteix a les 20 h

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

 — Preu: 15 euros
 — Reserves al 683 517 720
 — Més informació: www.milnotes.com
 — Es repeteix a les 20 h

20 h | Llevant Teatre
Partícules paral·leles
Tres històries entrellaçades,  
cosides amb un mateix fil temàtic:  
les relacions humanes 

 — Preu: 15 euros

30
DIUMENGE

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Hits!  
Veus – Cor Infantil i Cor Jove 
Amics de la Unió

 — Preu: a partir de 9 euros

31
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
«De la literatura a la fotografia  
i al cinema» 
 Páramo, de Juan Rulfo
Dinamitzat per Francesc Viñas, 
professor de literatura
Literatura i arts. Club de lectura
Col·labora: UPG-Universitat  
Popular de Granollers

17.30 h | Cinema Edison
Taller. «Reinventar la mirada. 
Una introducció a la coeducació 
audiovisual»
Estan prou representades les diversitats 
en els audiovisuals que veuen els 
infants? El taller es proposa qüestionar 
la recepció audiovisual automatitzada 
per fomentar una mirada activa i una 
actitud responsable en la nostra relació, 
individual i col·lectiva, amb el món  de 
les imatges.

 — Inscripcions a www.cinemaedison.cat
Org.: AFA de l’Escola Ferrer i Guàrdia

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time Three Billy Goats 
Gruff
Contes en anglès (+4 anys)  
amb Cambridge School
19 h | En línia
Literature and Art.  
Conversa en anglès  
Restoration as Re-creation:  
reenacting or botching the past?
Amb Màrius Palmer, professor d’Inorbis

27
DIJOUS

10 h | En línia
Més testimonis del bombardeig 
al portal de l’Arxiu d’Imatges
A partir del 31 de maig, l’Arxiu Municipal 
(AMGr) posa a l’abast de tothom 
14 entrevistes més a granollerins i 
granollerines que expliquen com van 
viure la Guerra Civil i els bombardejos  
de 1938 i 1939.

19 h | Biblioteca del Museu de  
Ciències Naturals 
El pensamiento ecológico,  
de Timothy Morton
Dinamitzat per Maria Mas, 
investigadora en ratpenats del museu
Taxonomia.  
Club de lectura i ciències naturals
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Emprenedors i emprenedores  
en temps de Covid-19

Albert Masat
Cookiru

«El meu negoci és un e-commerce de venda de ganivets i utensilis de 
cuina. La nostra singularitat és un servei d’atenció al client totalment 
personalitzat; busquem el producte que millor s’adapta a la seva ne-
cessitat, així com un servei de postvenda amb consells sobre el mante-
niment dels productes.» Així defineix, l’Albert Masat, Cookiru, la botiga 
virtual que va obrir l’estiu de 2020, que segueix el negoci familiar de la 
centenària Ganiveteria Masat.
L’Albert té coneixement del sector i volia seguir amb el negoci familiar, 
«però fer-ho a la meva manera; en el moment de muntar un negoci de 
zero vaig optar per posar-me en contacte amb el servei de l’Ajuntament 
de Granollers que assessora i et guia en tot el procés».
El fet de ser una botiga únicament en línia no ha tingut un impacte di-
recte a la ciutat, però treballa amb alguns negocis locals oferint produc-
tes exclusius o ofertes permanents. Ara, després d’uns mesos en fun-
cionament, l’Albert vol incorporar a la seva empresa en línia un servei 
que s’ha perdut amb el tancament de la botiga familiar: «A Granollers 
no hi ha un ferrer de tall i, ara, estem molt contents de tornar a oferir un 
servei d’esmolat de ganivets tradicional, de qualitat i en condicions.»

Isabel  Giribets
Deekgui Sucs

Fa cinc mesos que la Isabel i la seva parella han obert un local de sucs 
naturals fets al moment. La singularitat del seu negoci és “la forma 
de fer els sucs: es veu la fruita, com la tallem i preparem el suc per al 
client”. 
Han vingut a viure a Granollers, provinents de Barcelona, amb una filla 
d’un any. “La pandèmia ens va deixar a tots dos sense feina, així que 
vaig anar a assessorar-me a Can Muntanyola. Jo anava fent des de 
casa el pla d’empresa i em vaig trobar molt còmoda en tot moment.” 
La Isabel és optimista: “Hem arriscat molt, però ara tenim una feina i 
estic contenta: la meva ment treballa en un negoci propi. Creiem que la 
resposta ha sigut positiva, almenys la gent és molt amable amb nosal-
tres. Encara ens falta molt per aprendre”.
“La carta de sucs que hem dissenyat penso que és molt àmplia i, des-
prés de cinc mesos de començar, farem uns canvis, de cara a l’estiu. 
També penso que el disseny de tot el local ha donat singularitat al 
negoci, tot gira entorn d’Àfrica; els sucs són noms de rius, muntanyes, 
música, països africans... Hem volgut que fos com el nostre segon fill.”

Tot i la incertesa i el degoteig de tancaments que ha 
provocat la crisi de la Covid-19, també hi ha qui ha 
trobat oportunitat per obrir nous negocis. El Centre de 
Serveis a les Empreses Can Muntanyola ha assessorat 
prop d’una trentena d’emprenedors i emprenedores de 
la comarca que, durant 2020, s’han aventurat a generar 
negoci i contribuir a la reactivació de l’economia, amb 
la creació de nous serveis i llocs de treball. El 46 % de 
les noves empreses han obert portes a Granollers, en 

àmbits de negoci diversos com l’artesania, el comerç, 
els serveis a empreses o l’hostaleria i la restauració.  
La pandèmia no ha posat fre a l’activitat formativa 
ni a l’assessorament d’empreses, tot i que ha estat 
necessari adaptar-la a nous formats. Durant el 2020, 
s’han dut a terme 51 accions formatives adreçades 
a l’emprenedoria i microempreses i 11 jornades 
adreçades a empreses industrials i pimes, a les quals hi 
han participat prop d’un miler d’assistents.

ENTREVISTA
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Georgina Pratginestós 
i Carolina Ribalta
Boreal Boutique Agency SL

La Georgina Pratginestós explica que la idea d’obrir l’agència de co-
municació i relacions públiques va ser prèvia a la pandèmia, però que 
“l’arribada de la Covid-19 no ens va fer tirar enrere”. Afegeix que ella i la 
seva sòcia, la Carolina Ribalta, “venim d’un entorn empresarial multi-
nacional altament competitiu i ens va moure el desig de poder fer allò 
que més ens agrada d’una manera més propera, amb més dedicació i 
sentint que aportàvem valor als nostres clients”. El fet de poder treba-
llar des de casa i la necessitat de moltes empreses de desenvolupar la 
comunicació en l’àmbit digital durant el confinament “va representar 
una gran oportunitat per a nosaltres”, afirma.
La Georgina destaca que el Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament, Can 
Muntanyola, les va guiar en totes les etapes de la creació del negoci. 
“També vam fer diverses formacions dirigides a nous emprenedors i 
vam entrar en un programa d’emprenedoria femenina organitzat per 
Coca-Cola i acollit a Can Muntanyola”. 
Boreal ofereix serveis de comunicació a mitjanes empreses en l’àmbit 
de les xarxes socials, creació de continguts audiovisuals, organitza-
ció d’esdeveniments, publicitat online/offline, etc. La Georgina explica 
que “assessorem i acompanyem els nostres clients per tal de fer la 
seva empresa més visible en un entorn com l’actual i, per tant, vendre 
més”. Posen els seus gairebé 20 anys d’experiència prèvia al servei dels 
clients, molts d’ells fruit dels seus contactes personals. “És una sort 
poder començar la trajectòria amb una base de clients fixos que confien 
en nosaltres des de l’inici. Després, a poc a poc, el boca orella ens ha 
anat portant més clients i ja hem d’ampliar l’equip”.

Cristina Ramos
Love Mascotas

La Cristina Ramos va obrir el seu negoci de productes i serveis per a 
mascotes al passeig de la Muntanya tot just un mes abans de l’inici de 
la pandèmia. “Vam poder fer una inauguració com es mereix i tot això 
va venir després”, explica. “Com que som sector essencial, durant el 
confinament vam poder seguir oberts, però hi havia pocs clients, la gent 
no sortia al carrer”.
Abans d’obrir la botiga, la Cristina es va assessorar a Can Muntanyola i 
també a l’Ajuntament de les Franqueses, i va fer un curs per a persones 
emprenedores. La seva experiència professional era com a administrati-
va i, per això, també va fer formació específica per al nou negoci. Afegeix 
que “a més, vaig demanar consell a persones que ja han viscut tot el 
procés”.
La Cristina explica que el seu negoci “està fet per cuidar els animals. 
Tenim alimentació natural, servei a domicili gratuït i perruqueria canina 
i felina. També fem i recollim donacions per a protectores d’animals”. És 
un tipus de negoci que no existia a la zona i amb el qual ha fet realitat la 
idea que feia anys que tenia de dedicar-se a allò que més li agrada, les 
mascotes. Afirma que “cada cop som més les persones que volem un 
món millor i estimem els animals, són part de la nostra família. Així que 
les persones que tenen mascota estan molt contentes de tenir al barri 
una botiga com la nostra”.
Quan li demanem que ens faci balanç d’aquest primer any de negoci, la 
Cristina ens diu que “el primer sempre és complicat i aquest encara ho 
ha estat més però he après molt i intento ser optimista”.
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Els grups municipals opinen

90 años del voto femenino

Ver votar a una mujer hoy en día es algo 
que no representa ningún tipo de novedad 
y no supone motivo de sorpresa o polé-
mica. Pero no siempre fue así. 
Detrás de un acto tan común en nuestros 
días por la gran cantidad de comicios cele-
brados especialmente en los últimos años, 
se esconde una larga historia de lucha. Es 
la incansable batalla de aquellas mujeres 
valientes que impulsaron el voto feme-
nino, la igualdad jurídica ante el hombre 
y el derecho al divorcio. Propuestas que 
fueron aprobadas en nuestro país el 1 de 
octubre de 1931.
Desafortunadamente, con la posterior dic-
tadura se perdieron los derechos y avances 
que se consiguieron y se tuvo que esperar 
a la democracia para recuperar paulatina-
mente el terreno perdido. Entonces, las 
mujeres volvieron con más fuerza que 
nunca para conseguir leyes tan importan-
tes como la del aborto o la del divorcio.
Por motivo del nonagésimo aniversario 
del sufragio femenino, el pasado mes de 
abril, se homenajeó en el Congreso la fi-
gura de Clara Campoamor, diputada y una 
de las principales impulsoras del sufragio 
femenino. Desde Cs Granollers hemos 
planteado al equipo de gobierno en va-
rias ocasiones que se dedique una plaza 
o calle en su honor. Este año podría ser 
perfecto coincidiendo con esta impor-
tante efeméride.
Creemos que este tipo de homenajes son 
importantes para recordar el legado de 
mujeres valientes como Concepción Are-
nal, Rosalía de Castro, Clara Campoamor, 
Emilia Pardo Bazán, Victoria Kent, Carmen 
de Burgos, Teresa Claramunt, Amàlia 
Domingo o Ángeles López de Ayala, entre 
otras muchas. 
Su recuerdo seguramente alumbrará el 
camino hacia la igualdad y los logros 
que aún están por llegar como son el 
fin de la violencia machista, la equidad 
de condiciones salariales y laborales o el 
fin de la discriminación por motivos de 
orientación sexual. Una lucha en la que 
deben participar hombres y mujeres por 
igual y en libertad, sin sectarismos ni 
imposiciones partidistas.

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

Al Ple de l’Ajuntament del mes de gener de 
2021, el Grup Municipal de Granollers per 
la Independència-Primàries Catalunya vam 
proposar que l’Ajuntament fes el pagament 
de tots els impostos que li corresponen 
–com per exemple, les retencions d’IRPF 
dels seus treballadors– mitjançant l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC).
Aquesta proposta, adreçada a donar suport 
a una estructura que considerem clau per  
assolir la independència, va ser rebutja-
da per la majoria del Ple, però malgrat la 
negativa del govern municipal a intensificar 
la col·laboració amb l’ATC fins aquest punt, 
el nostre Grup Municipal no ha desistit pas 
d’aquest objectiu: ans al contrari, tal com 
va anunciar la nostra regidora al Ple, el 
següent pas que vam preveure era, preci-
sament, procedir a fer el pagament dels 
impostos corresponents al Grup Municipal 
mitjançant l’ATC. Ara, tres mesos després 
(i en la primera liquidació d’IRPF des que 
vam fer l’anunci), hem pogut per primer 
cop desconnectar-nos de l’AEAT i pagar els 
nostres impostos a Catalunya, de manera 
totalment legal i legítima. 
Sempre hem defensat que les entitats i 
organitzacions polítiques hem de predicar 
amb l’exemple en tot allò que proposem i 
demanem i, precisament per això, creiem 
que ara sí que podem demanar i proposar a 
ciutadania, empreses i entitats (i per supo-
sat, a la resta d’organitzacions polítiques) 
que facin el pagament dels seus impos-
tos a l’ATC. En aquest sentit, malgrat que 
s’incrementa lleugerament la complexitat a 
l’hora de fer el pagament, considerem que 
és un esforç assumible per a tothom, i reco-
manem la informació facilitada per l’ANC 
en la seva campanya de sobirania fiscal, que 
us ajudarà a seguir els passos correctament. 
Si tenim la voluntat d’assolir la indepen-
dència i exigim al Govern de la Generalitat 
de Catalunya que aixequi la suspensió de 
la DUI, tenim la responsabilitat, també, de 
dotar-la dels recursos econòmics necessa-
ris per implementar la República. Aquesta 
és, precisament, una de les maneres més 
directes de fer-ho. La independència és a 
les nostres mans, paguem els impostos a 
Catalunya!

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

Ja paguem 
els impostos 
a Catalunya

CsPrimàries
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El 25 de setembre de 2015, l’ONU va 
aprovar l’Agenda 2030 sobre el desen-
volupament sostenible. Es tracta d’una 
oportunitat perquè les nostres societats 
iniciïn un camí nou amb la finalitat de 
millorar la vida de totes les persones 
sense deixar ningú enrere. 
Es tracta de promoure la igualtat de gène-
re i l’empoderament ciutadà, per afrontar 
el futur de forma responsable i aconse-
guir un creixement econòmic sostingut, 
inclusiu i sostenible. 
Hem de perseguir la igualtat entre les 
persones i protegir el planeta, perquè 
ens trobem al mig d’una greu emer-
gència climàtica; tot, per assegurar la 
prosperitat al voltant d’una nova agenda 
de desenvolupament sostenible. Un nou 
contracte social que, com deia, no deixi 
ningú enrere. 
A Granollers, ciutat de 62.000 habitants, 
algú es pot preguntar: i nosaltres què hi 
podem fer? Doncs, molt. El paper dels 
governs locals serà fonamental; és a escala 
local on podem preservar aquest enfoca-
ment d’igualtat per implementar els ODS 
a escala nacional. Els objectius inclouen 
competències i responsabilitats que són 
competència també de l’Ajuntament. 
L’Ajuntament de Granollers, immers ja en 
el debat obert d’un tercer pla estratègic 
amb horitzó 2030, vol tenir una parti-
cipació activa en la definició d’aquesta 
nova agenda urbana. Per això, hem subs-
crit acords amb la Unió Europea, el go-
vern d’Espanya i el de Catalunya, perquè 
s’escolti la nostra veu, teixint aliances 
col·laboratives i no excloents. 
I, alhora, definir la nostra pròpia agen-
da, alineada amb tots aquests objectius: 
igualtat entre dones i homes i no discri-
minació, mitigació i adaptació al canvi 
climàtic, estratègia d’innovació, impuls 
de l’economia circular, transparència i 
rendició de comptes, i participació. 
Es tracta també de treballar per una ciutat 
més verda, posant la transició energètica, 
una nova mobilitat urbana amb zones de 
baixes emissions, un ús sostenible del sòl 
i solucions basades en la naturalització, al 
servei d’aquest objectiu.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament 

Ara que ja portem més d’un any de convivència 
amb la Covid, comencem a intuir el seguit de 
conseqüències que la nova normalitat ens deixarà 
(almenys, fins que les vacunes no reforcin la 
immunitat de grup). La nova quotidianitat ens 
força a portar mascareta i a fer una vida social 
d’intensitat baixa que augmenta la sensació de 
solitud. 
Alguns trobem a faltar la trobada de carrer i la 
conversa usual mentre fem recadus un dijous de 
mercat o esperem tanda a Can Sebi (in memo-
riam!). Enyorem la cervesa compartida en algun 
bar del centre o el sopar amb amics quan les 
primeres calors de primavera prenen la ciutat. 
Ho trobem a faltar, bàsicament, perquè ara hem 
vist què ens aportava tot allò. L’impacte emocio-
nal de tot plegat és ja ingent. Per això, cal estar 
atents de qui pateix per ser ràpids en l’ajuda. La 
salut mental mostra símptomes d’empitjorament. 
Prestem-hi atenció, doncs. No podem arribar tard 
a donar la mà. 
Així doncs, fins que les coses no millorin mèdi-
cament, potser hauríem de començar a repensar 
els espais de trobada. Potser caldria buscar noves 
maneres per seguir teixint relacions i consolidant 
la fraternitat que anhelem. Hauríem de provar 
de ser innovadors i utilitzar l’espai públic d’una 
altra manera. Com a petita mostra de què vull dir: 
a Granollers hauríem d’explorar la possibilitat 
d’usar l’amfiteatre del parc de Torras Villà com 
a lloc permanent de cultura a l’aire lliure; o fer 
un ús més intensiu de les terrasses i els jardins 
d’alguns equipaments públics. No dic que no 
s’estigui fent, el que proposo és que es faci més 
sovint.
Alhora, caldrà recuperar confiances. Saber acostar-
nos totes, altre cop. Avui la por i la prudència 
encara ens frenen perquè la lluita contra el virus 
persisteix. I així ha de ser. Però després del temps 
de distància forçada, haurà de venir l’era del retro-
bament. També per resoldre els conflictes polítics 
que ens assetgen i que ens preocupen. És sabut 
que la picabaralla actual entre independentistes 
per fer govern només es resol des de l’empatia i la 
voluntat de teixir juntes. Ras i curt, la nova estratè-
gia que caldrà impulsar ha de néixer així. 
I ser valentes, també. Ho sap tothom i és profecia 
que en les batalles polítiques que caldrà reco-
mençar, haurem de saber incloure-hi a molts no 
independentistes. Molts i moltes que compartei-
xen valors de justícia social, feminisme i ecologis-
me... I que són imprescindibles per fer front als 
reptes immensos del demà. Així, cal que sapiguem 
enfortir els espais de coordinació que permeten 
empeltar lluites socials compartides. Un bon 
exemple d’això que dic és la presentació fa pocs 
dies de la Taula de l’Aigua a la ciutat, on entitats 
diverses n’han demanat la municipalització. 
Després del temps de les distàncies vindrà, segur, 
el temps de les abraçades. Per això, tota la soli-
daritat i la tendresa que haurem sabut construir 
durant les maltempsades seran llavors d’esperança 
futura.  

Pau Llobet i Roura
Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM

Comerç viu i dinàmic

Quan sortíem del confinament farà 
un any, quan el comerç caminava cap 
a l’anomenada normalitat postcovid, 
un conegut grup tèxtil tancava els 
seus grans establiments a Granollers. 
A l’ombra quedaven petits comer-
ciants que es veien obligats a abaixar 
la persiana per la crisi econòmica i per 
danys col·laterals de la pandèmia, amb 
la sensació que s’ignorava l’esforç del 
comerç essencial de proximitat du-
rant el confinament o el paper de les 
associacions per adaptar-se a les mesures 
encara vigents.
A conseqüència d’aquests tancaments, la 
ciutat i el nostre comerç van focalitzar 
l’atenció dels mitjans com a exemple 
del que podia passar al sector de ma-
nera generalitzada arreu del país, amb 
un panorama desolador. Sí que s’han 
tancat moltes persianes a Granollers i ho 
lamentem moltíssim, però ens hem fet 
prou ressò del que tenim? Hem parat 
prou atenció a la reacció i evolució que 
ha tingut el comerç local en un temps 
rècord? Hi ha posat ganes, il·lusió, crea-
tivitat i recursos de tota mena per fer les 
coses d’una nova manera, digitalització 
al marge, adaptant les botigues, els pro-
ductes i els serveis a la nova realitat.
Aquesta singular energia comercial, 
acompanyada de moderació del preu 
dels locals, ha fet que des de principis 
d’any hagi crescut la demanda. Tenim un 
comerç viu, dinàmic i divers. En el de-
curs dels darrers mesos hem vist noves 
obertures, negocis canviant d’ubicació o 
establiments de sectors emergents que, 
de ben segur, continuarà donant vida als 
nostres carrers i barris, fent de Grano-
llers punt de referència comercial pels 
seus valors i per la seva excel·lència.
Queda molta feina per fer, amb una 
administració que haurà d’acompanyar 
el sector amb recursos econòmics direc-
tes, amb ajuts per fomentar l’ocupació, 
l’emprenedoria, la formació especialit-
zada o la implementació de les noves 
tecnologies, recursos i eines imprescin-
dibles per garantir-ne la continuïtat.

Laura Sabatés i Ortega
Regidora de Junts per Granollers

Agenda urbana
Aprendre a  
acostar-nos altre cop

PSCERCJunts
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#JoEmVacuno

Consulta tota la informació a:
canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19
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