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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)

Mercat del Dijous de 27 de maig de 2021, al carrer d’Anselm Clavé. 
Foto: Toni Torrillas

Exposicions  
juny i juliol

Aquest estiu, 
#SegueixCultura  
a Granollers!
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
UNA PASSEJADA PER LA FIRA DE L’ASCENSIÓ,  
DELS ANYS QUARANTA ALS SETANTA
Fins al 13 d’agost

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

ARQUEOLOGIA D’UN INVENTARI
Fins al 26 de setembre

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

EL MODERNISME I LES FLORS
Fins al 9 de gener de 2022

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
TU INVESTIGUES!
Exposició permanent

SALA D’INVERTEBRATS
Exposició permanent

QUÈ MENGEM AVUI? - ADA PARELLADA & AGNÈS VILLAMOR
Fins a l’11 de juliol 2021

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
FANTASMA ’77. ICONOCLÀSTIA ESPANYOLA
Fins al 27 de juny

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
JOAN TRIADÚ A LA CIUTAT DELS LLIBRES
Fins al 5 de juny

AMB AIGUA DE MAR
De l’11 al 30 de juny

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
CASA!
Del 2 al 27 de juny

EXTERIOR DE ROCA UMBERT
MURAL A CÀRREC DE JOFRE OLIVERAS
Del 30 de juny al 3 de juliol
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 3, 10, 17 i dimecres 23 de juny
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de juny
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de juny
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 11 i 25 de juny
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 5 de juny
Tot el dia. Carrer Anselm Clavé

MERCAT D’ARTESANS D’ALIMENTACIÓ
Dissabte 5 i 19 de juny
Tot el dia. Plaça de les Olles

MERCAT DE BROCANTERS i 
COL·LECCIONISTES
Dissabte 5, 12 i 26 de juny
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DEL DISC  
Divendres 25 i dissabte 26 de juny
Tot el dia. Plaça Perpinyà

PARADA ENCANTS SOLIDARIS VILANIMAL
Dissabte 5, 12 i 19 de juny
De 9 h a 14 h. Plaça Perpinyà

La celebració de mercats queda supedi-
tada 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

MERCAT SETMANAL 
DEL DIJOUS

al centre de la ciutat
AMB ACCESSOS CONTROLATS  

I AFORAMENT LIMITAT
 Horari de venda: de 8 a 13 h

Més informació: www.granollers.cat

Els centres cívics proposen 
nous cursos i tallers per a juny i juliol
Els centres cívics de Granollers ofereixen una trentena de cursos 
i tallers per als mesos de juny i juliol d’acord amb les mesures de 
prevenció de la Covid-19. Totes les activitats seran presencials si 
l’evolució de la pandèmia ho permet i, en cas contrari, algunes pas-
saran a ser en línia i d’altres quedaran suspeses.
Les inscripcions es poden fer fins al 18 de juny de manera presen-
cial a qualsevol dels cinc centres cívics de la ciutat o en línia a  
www.granollers.cat/centrescivics. En aquesta web hi ha tota la 
proposta d’activitats que inclou tallers d’àmbits diversos com salut 
i benestar; expressió i moviment, com el de teatre; i ball o idiomes. 
Destaquen cursos com l’urban sketching, la fotografia urbana, la 
cuina grega, els àpats d’estiu o l’elaboració de gelats. I en l’àrea de 
recursos hi trobem el brico exprés o les vacances amb bicicleta.
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REPORTATGE

Per sisè any consecutiu, tal com preveu 
el Pla Local d’Habitatge Municipal 
2018-2023, l’Ajuntament de Granollers 
ha obert una nova convocatòria d’ajuts 
al pagament de lloguer. Com en les 
edicions anteriors, seran prioritaris 
joves menors de 35 anys, persones 
de 65 anys o més, i altres col·lectius 
en situació de vulnerabilitat: dones 
víctimes de violència masclista, unitats 
de convivència amb algun membre amb 
un grau de discapacitat igual o superior 
al 33 % i famílies monoparentals amb 
menors a càrrec. També es poden 
acollir a aquests ajuts els titulars d’un 
contracte d’arrendament formalitzat a 
través de la Borsa de Lloguer Municipal, 
amb l’objectiu d’ampliar el nombre 
d’habitatges de lloguer assequible.

Nova convocatòria d’ajuts municipals  
al pagament del lloguer

Fins al 25 de juny, es podran presentar les 
sol·licituds d’ajuts al lloguer, preferiblement  
de forma telemàtica a través de la seu electrò-
nica de l’Ajuntament de Granollers, o bé dema-
nant cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge, 
situada al carrer del Rec, 50, trucant al telèfon 
93 860 12 00.
Com en les edicions anteriors d’aquesta con-
vocatòria, seran prioritaris els joves menors 
de 35 anys, persones de 65 anys o més, i altres 
col·lectius en situació de vulnerabilitat: dones 
víctimes de violència masclista, unitats de 
convivència amb algun membre amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 33 % i famílies 
monoparentals amb menors a càrrec. També 
es poden acollir a aquests ajuts els titulars d’un 
contracte d’arrendament formalitzat a través de 
la Borsa de Lloguer Municipal.
A banda de la tramitació electrònica de les 
sol·licituds, implementada ja a la darrera con-
vocatòria, aquest any 2021 l’Ajuntament preveu 
seguir millorant aquestes ajudes efectuant la 
gestió integral per agilitzar-ne totes les fases: 
petició, concessió i cobrament.

Nous ajuts per a la rehabilitació

Properament també s’obrirà la convocatòria 
d’ajudes al foment de la rehabilitació per a la 
millora de la qualitat dels habitatges existents a 
la ciutat, afavorint les actuacions de millora de 

l’eficiència energètica per reduir els consums 
globals i actualitzar, amb les obres i els arranja-
ments necessaris, l’estat dels edificis en forma i 
condicions.
L’Ajuntament de Granollers continua actuant per 
facilitar el dret a l’habitatge dels col·lectius de 
ciutadans que més ho necessiten, ja sigui amb 
les convocatòries per ajudar a pagar el lloguer; 
la mediació en els conflictes entre veïns i grans 
tenidors; la construcció directa d’habitatges de 
lloguer assequible i la compra de pisos exis-
tents per donar sortida a situacions diverses 
de fragilitat social. També exercint la potestat 
sancionadora quan es detecten incompliments 
en les obligacions dels grans tenidors.
Des del 2016 l’Ajuntament ha mobilitzat 
908.866,52 euros en fons del pressupost per 
aquestes ajudes que han significat l’atenció 
i gestió de més de 821 sol·licituds. Dels 
col·lectius amb dificultats d’accés a l’habitatge 
durant aquests anys les ajudes totals concedi-
des han beneficiat 579 persones, de les quals 
446 corresponen a ajudes a persones joves i 61 
a peticions de persones de més de 65 anys. Més 
de 407 sol·licitants s’han beneficiat d’aquests 
ajuts al pagament del lloguer durant més de 12 
mesos.

L’Ajuntament 
ha dedicat 

prop d’un milió 
d’euros a ajuts 
al lloguer des 

de 2016

Consulteu les bases de les subvencions 
a seuelectronica.granollers.cat
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Fins al 25 de juny es poden presentar les sol·licituds 
d’ajuts al lloguer, a la seu electrònica de l’Ajuntament 

o a l’Oficina Local d’Habitatge amb cita prèvia

L’Ajuntament construirà directament 17 habi-
tatges de lloguer assequible en un edifici situat 
a la cantonada entre el pg. de la Muntanya i 
l’av. Francesc Ribas. Tots els habitatges tindran 
entre 70 i 75 m2 de superfície útil, disposaran de 
tres habitacions, dos lavabos i balcó-galeria, a 
més de places d’aparcament soterrat. Es preveu 
comptar amb el projecte d’execució de l’edifici 
la propera tardor i iniciar les obres de construc-
ció durant el primer trimestre de 2022.

Edifici sostenible

L’edifici, amb 1.733,60 m2 de superfície cons-
truïda, tindrà 6 i 3 plantes amb dues façanes 
en cantonada, completant un extrem de la zona 
de nova edificació de la rotonda situada davant 
de l’Hospital de Granollers. Disposarà de zones 
comunitàries, plaques solars, coberta verda de 
baix consum hídric, integrant el cicle de l’aigua 
en les necessitats de l’edifici; una terrassa d’ús 
compartit; i sistemes d’eficiència i estalvi ener-
gètic en la tria dels materials. També es preveu 
el foment de la il·luminació i de la ventilació 
naturals o l’aprofitament de les aigües de pluja. 
El solar del passeig de la Muntanya on es cons-
truiran els habitatges forma part del Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge. L’Ajuntament va 
obtenir aquest sòl per la cessió obligatòria i 
gratuïta del 10 % de l’aprofitament urbanístic 
del sector urbanitzat els darrers anys. 

Concurs públic per triar la proposta

El projecte de l’edifici, després de la celebra-
ció del concurs públic convocat per l’Ajunta-
ment, serà desenvolupat per l’equip Ravetllat 
Arquitectura, SLP. Aquest despatx ha estat 
un dels cinc despatxos professionals que 
van resultar finalistes després de superar 
la primera fase de mèrits del concurs i que 
va presentar una proposta d’avantprojecte 
tècnic identificada amb un lema per preservar 
l’anonimat. 
El jurat del concurs, format per represen-
tants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
i per representants municipals, ha tingut en 
compte la incorporació de criteris de reducció 
de la petjada ecològica global de l’edifici i del 
procés constructiu així com els principis de 
sostenibilitat i de màxima eficiència energèti-
ca, tant pel que fa al consum dels habitatges, 
com als consums i impactes dels materials i 
dels sistemes constructius de posada en obra 
del conjunt. També s’ha valorat la qualitat 
arquitectònica, la racionalitat i la funcionalitat. 
El cost de l’edifici està previst en 2.702.502 
euros, IVA inclòs, i els habitatges s’integraran 
a l’actual parc públic municipal, en augment 
des de l’any 2016. Es tracta d’una actuació 
prevista dins el Pla Local d’Habitatge, 2018-
2023, elaborat amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.

Imatges virtuals de l’edifici 
de lloguer assequible que 
es construirà al pg. de la 

Muntanya, 187

L’Ajuntament promou l’increment d’habitatge 
públic amb un bloc de pisos de lloguer
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Convocatòria d’ajuts 
Pla de mesures socioeconòmiques 2021
L’Ajuntament de Granollers destina 1.016.000 € a ajuts per  
reactivar l’economia de la ciutat i fer front als efectes de la crisi de la Covid-19

DESTINATARIS IMPORTS REQUISITS

Ajuts  
a la indústria 
cultural i 
creativa

200.000 €

• Escoles de formació artística de la 
ciutat.

• Empreses, professionals en règim de 
treball per compte aliè o autònoms/es  
dedicats a la formació, creació, 
producció o exhibició artística que 
no concorrin a cap de les altres dues 
línies d’ajudes.

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

• De 4.000 als 6.000 €, per 
a empreses, societats 
privades i fundacions.

• De 1.000 a 1.500 €, per a 
autònoms.

• De 700 a 1.000 €, per a 
treballadores per compte 
aliè.

• Estar empadronat a Granollers 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 del 14 de març de 2020.

• Empreses amb facturació 
inferior a 700.000 € anuals abans 
del període objecte d’aquesta 
convocatòria.

• Els professionals en règim de 
treball per compte aliè hauran 
de justificar ingressos bruts 
anuals inferiors al salari mínim 
interprofessional (13.300 € el 
2020, o 4.750 € durant el 2021).

TERMINI DE SOL·LICITUD: fins al 28 de juny de 2021

Ajuts a  
la contractació 
de persones 
desocupades 
durant un any

120.000 €

• Empreses que tinguin el centre de 
treball o el domicili social al Vallès 
Oriental. 

• 5.000 € per contracte, 
màxim 3 contractes per 
empresa.

• 6.000 € si es contracten 
dones o persones menors 
de 35 anys o majors de 45.

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

TERMINI DE SOL·LICITUD: fins al 30 de setembre de 2021

Ajuts al 
foment de 
l’emprenedoria 
i a la creació 
d’activitat 
empresarial
45.000 €

• Persones desocupades que creïn 
noves activitats empresarials.

• 50 % de la despesa 
justificada de la constitució, 
inici i funcionament de 
l’activitat durant el primer 
any (màxim 3.000 €, 
cooperatives 4.000 €).

• Persones empadronades a 
Granollers o amb el domicili 
de l’activitat empresarial a 
Granollers, desocupades el dia 
abans de l’inici de l’activitat 
empresarial.

TERMINI DE SOL·LICITUD: fins al 30 de setembre de 2021

Ajuts al 
manteniment 
de llocs de 
treball

500.000 €

• Empreses amb centre de treball o 
domicili social a Granollers.

• 8.000 € si l’activitat 
econòmica és no 
essencial.

• 5.000 € si l’activitat 
és essencial (segons  
la selecció d’epígrafs  
de les bases).

• Empreses amb un màxim  
de 50 treballadors/es.

• Haver mantingut el nombre  
de persones contractades en el 
període entre l’1/01-30/04/2021,  
en comparació amb el període  
1/03-31/12/2020.

TERMINI DE SOL·LICITUD: fins al 31 de juliol de 2021

Ajuts al treball 
autònom

151.000 €

• Empresaris o empresàries individuals 
en règim del treball d’autònoms.

• Persones sòcies de societats civils 
privades.

• Persones sòcies de cooperatives en 
règim del treball autònom.

• Persones sòcies titulars de societats 
limitades, en règim del treball 
autònom i amb una facturació anual 
no superior als 700.000 € el 2019.

 • De 1.000 a 1.500 €. • Cal estar empadronat a 
Granollers 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 del 14 de març de 2020.

TERMINI DE SOL·LICITUD: fins al 28 de juny de 2021
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ACTUALITAT

S’ha constituït la Comissió d’estudi de l’expedient d’implantació del servei de subminis-
trament d’aigua potable de Granollers, formada per nou membres de la corporació, amb 
representació de tots els grups municipals, nou tècnics municipals i un representant de 
la Federació d’Associacions de Veïns de Granollers. La comissió d’estudi, designada pel 
Ple, respon a la finalització del contracte de la concessió del servei de gestió del sub-
ministrament de l’aigua potable a Granollers i té per objecte avaluar el model òptim de 
gestió per a la prestació futura d’aquest servei essencial, basat en criteris econòmics, 
tècnics, de sostenibilitat, socials i d’acord amb el marc jurídic. Durant la primera reunió 
s’ha establert el funcionament de la comissió, que procedirà a l’elaboració de la memòria 
d’implantació del servei. El contingut de la memòria és, entre d’altres, l’avantprojecte, 
si s’escau, de les obres necessàries; la justificació de la conveniència i l’oportunitat de 
la iniciativa i de l’interès públic que concorri en l’activitat, amb la valoració dels avantat-
ges socials derivats dels béns o serveis a produir o de l’activitat a prestar; i els llocs de 
treball a crear i la difusió de tecnologia. A més també es detallarà el pressupost, el pla de 
posada en funcionament, la rendibilitat prevista i l’anàlisi cost-benefici. Aquest document 
també es pronunciarà sobre la viabilitat econòmica del servei, tal com exigeix l’art. 285.2 
LCSP, així com la justificació i proposta de la forma jurídica de gestió del servei, el projec-
te de reglament, coherent amb l’estudi econòmic i el de tarifes. Després de les sessions 
de treball de la comissió, el document de la memòria serà elevat al Ple del mes de juliol.

El ple municipal ha aprovat el protocol de 
col·laboració amb la Secretaria General 
d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per ela-
borar el pla d’acció de l’Agenda Urbana a Grano-
llers. Es tracta d’un acord per traduir l’Agenda 
Urbana en actuacions concretes per avançar 
cap a una ciutat més saludable, sostenible i 
cohesionada, dutes a terme amb la participació 
i el compromís del conjunt de la ciutat: admi-
nistracions, empreses, entitats i ciutadania. Un 
treball que s’integrarà en el procés d’elaboració 
del tercer pla estratègic Granollers 2030, que 
s’iniciarà en els mesos vinents.
L’Agenda Urbana és un compromís amb el 
desenvolupament urbà sostenible, d’acord amb 
els criteris establerts per les agendes globals: 
l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana. Es plan-
teja amb una mirada transversal a les ciutats 
tenint en compte la triple dimensió de la soste-
nibilitat: ambiental, econòmica i social. 
La seva implementació ha de contribuir a la 
consecució dels ODS, els Objectius de Desen-
volupament Sostenible i de les seves fites, amb 
una especial incidència en l’ODS 11, que vol 
assolir ciutats sostenibles, inclusives, resilients 
i segures.
Les agendes globals són el marc de referència 
per emprendre processos de transformació cap 
a territoris més sostenibles. Així ho ha fet la 
Unió Europea, i els governs espanyols i català 

Granollers, ciutat pilot per desenvolupar el Pla d’Acció  
de l’Agenda Urbana en el marc del tercer Pla Estratègic

amb l’impuls a les agendes urbanes europea, 
espanyola i catalana. Uns marcs d’actuació que 
cal que es concretin en polítiques i accions en 
cadascun dels territoris. L’Ajuntament de Gra-
nollers ja ha incorporat l’Agenda 2030 i els ODS 
com a eixos que guien el Programa d’Actuació 
Municipal i els projectes estratègics de ciu-
tat. També el Pacte de Ciutat per recuperar el 
dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran de la 
Covid-19 va basar les seves accions en un mo-
del de ciutat definit a partir del desplegament 
de l’Agenda 2030 i els ODS.
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L’Ajuntament de Granollers ha rebut novament el 
Reconeixement d’Administració Oberta i el Segell 
Infoparticipa pel seu compromís en la transfor-
mació digital i la transparència informativa dels 
seus webs. Es tracta de dos guardons de refe-
rència pel que fa al reconeixement de les bones 
pràctiques de comunicació local, per contribuir a 
la democratització i accessibilitat de la informa-
ció, fent-la clara, concisa i comprensible per a la 
ciutadania.

Granollers revalida el Segell Infoparticipa 
i el Reconeixement d’Administració Oberta

Impartició  
a Granollers

Liderar en temps  
d’incertesa

Inscriu-t’hi!

Sessió informativa online
15.06.21 a les 18h

cloud.info-uvic.cat/sessio-informativa-MBA-juny

Granollers és un dels 39 ajuntaments que 
compleix el 100 % dels indicadors del Segell 
Infoparticipa, que acredita la transparència dels 
webs de les administracions públiques. S’ava-
lua la informació dels representants polítics, 
la gestió dels recursos col·lectius i dels econò-
mics, així com les eines que s’ofereixen per a la 
participació ciutadana. La UAB ha atorgat el Se-
gell Infoparticipa a 121 ajuntaments, 11 consells 
comarcals i tres diputacions.
La primera tinent d’alcalde i regidora de Planifi-
cació Estratègica i Governança, Alba Barnusell, 
va recollir el Segell Infoparticipa en l’acte de lliu-
rament dels guardons que es va fer a la Facultat 
de Filosofia i Lletres de la UAB amb un afora-
ment restringit per motius de seguretat sanitària.
D’altra banda, el Consorci Administració Oberta 
de Catalunya (AOC) concedeix cada any els Re-
coneixements Administració Oberta a les admi-
nistracions capdavanteres en la transformació 
digital. L’Ajuntament de Granollers ha revalidat 
aquest reconeixement en la seva 6a edició, i s’ha 
situat un cop més entre els 10 primers de la 
categoria d’ajuntaments de més de 50.000 habi-
tants, per la bona implantació i desenvolupament 
de l’administració electrònica i pel compromís en 
la transformació digital. Aquests reconeixements 
es donen d’acord amb l’Índex de Maduresa Di-
gital, una iniciativa única, tant en l’àmbit estatal 
com europeu, que permet avaluar amb rigor el 
grau de maduresa de la transformació digital 
d’un ens públic, a partir de l’anàlisi d’uns indica-
dors objectius, les dades d’ús dels serveis AOC i 
de l’anàlisi dels webs dels ens locals.

La primera tinent d’alcalde, 
Alba Barnusell, va recollir el 
Segell Infoparticipa
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Tens un portàtil que no fas servir?

Regala educació i dona una segona vida 
al teu dispositiu!

+info: www.granollers.cat/labdoo

1

Registra el portàtil o dispositiu a 
www.granollers.cat/labdoo

2

Porta’l al punt de recollida 
de Roca Umbert on el sanejaran

L’ordinador es farà arribar a 
una família que ho necessiti

3

700 alumnes de Granollers, Canovelles,  
la Roca i les Franqueses, a la 4a VallèsBot

El passat 24 de maig es va celebrar a les pistes 
exteriors del Palau d’Esports de Granollers, la 
4a edició de la VallèsBot. La jornada, organitza-
da pel Servei Educatiu del Vallès Oriental I  
i l’Ajuntament de Granollers, amb el suport dels 
ajuntaments de Canovelles, les Franqueses del 
Vallès i la Roca del Vallès, va comptar amb la 
participació de 17 centres de primària i secundària 
–9 d’ells de Granollers– que van presentar un 
total de 28 projectes. La participació va ser inferior 
que en passades edicions però, atesa la situació 
provocada per la Covid-19, es va valorar molt posi-
tivament que 700 alumnes s’hi hagin sumat.
Enguany la jornada va tenir com a temàti-
ca el món de la gent gran amb l’objectiu que 

l’alumnat dissenyés ginys robòtics que es 
puguin incloure en la vida d’aquest col·lectiu 
de persones. Així, per exemple, alumnes de 
l’escola Lledoner de Granollers han ideat un 
carro autònom que, per bluetooth i amb una 
aplicació mòbil, porta la compra de la gent gran 
fins a casa. 
Des de la seva primera edició, la VallèsBot ha 
volgut potenciar la programació i la robòtica 
com a eina per a incentivar el treball per pro-
jectes entre l’alumnat dels centres participants. 
També vol promoure les vocacions tecnològi-
ques, i afavorir el treball i l’aprenentatge en 
xarxa entre els centres educatius i els diferents 
agents de l’entorn.

La 4a edició de la VallèsBot es 
va fer a les pistes exteriors del 
Palau d’Esports de Granollers
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1 
10 a 12.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació
Emprendre amb èxit i orientats al mercat
Granollers Mercat

2
10 a 12.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Jornada
Impuls de la biomassa forestal per ús 
tèrmic al sector industrial del Vallès
Granollers Mercat, Ajuntament de Granollers, 
Clúster de la Biomassa de Catalunya

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 
hores
Power BI: gestiona les dades - Presencial 
Aprèn a gestionar grans volums de dades
Cambra de Comerç

4
10 a 13 h. Autònoms i pimes. Formació
La cooperació entre negocis en temps 
de Covid-19: cooperatives i viabilitat
Granollers Mercat

8
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 
hores
Excel perfeccionament i dreceres de 
teclat. Presencial
Consells per millorar la teva productivitat
La Cambra de comerç

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 
hores
Gestió de transport marítim de conteni-
dors. Presencial
Coneix com funciona la logística marítima
La Cambra de comerç

14.30 a 16.30 h. Comerciants. Formació 
de 6 hores
Com editar vídeos a les xarxes socials 
amb el mòbil
Granollers Mercat

9
9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedoria
Crea el teu butlletí amb mailchimp 1
Granollers Mercat

11
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Granollers Mercat

15
9.30 a 14.30 h. Empresa i emprenedoria 
Com negociar en contextos difícils
Granollers Mercat

18
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

19
9 a 13 h. Formació bonificable  
de 8 hores
Gestió de magatzems i estocs.  
Presencial

Optimitza els processos 
d’aprovisionament
Cambra de Comerç

22
9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació de 12 hores
YouTube i vídeo màrqueting  
per a negocis
Granollers Mercat

23
9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedo-
ria. Formació
Coneix el que pots i no pots deduir en els 
teus impostos per a no tenir sancions
Granollers Mercat

29
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 
hores
Operacions i funcions d’Excel per a la 
logística
Donar a conèixer i treballar tots els recursos 
que ens pot oferir l’Excel com a eina per 
optimitzar les tasques de control i gestió de 
magatzem i logística de l’empresa
Cambra de Comerç 

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

Juny 2021 

La Cambra del Vallès Oriental i Granollers Mer-
cat assessoren 13 empreses vallesanes en ma-
tèria de digitalització i innovació. Els projectes 
impulsats per les corporacions s’emmarquen 
en la creació de les pàgines web, la dinamitza-
ció de les xarxes socials, el disseny de material 
audiovisual, la posada en marxa de campanyes 
de màrqueting digital, la creació de plans de 
màrqueting o el disseny de nous productes 
i serveis, entre altres. Aquesta col·laboració 
i servei ha estat possible gràcies al conveni 

signat, per al desenvolupament conjunt dels 
programes TICCámaras i InnoCámaras, amb 
la voluntat de donar suport al teixit empresa-
rial vallesà. Mitjançant aquests programes, 
les dues entitats han ofert assessorament i 
diagnosi personalitzada sobre el món digital 
i la innovació en productes i processos a les 
empreses i autònoms de la comarca i s’han po-
gut acollir, en una segona fase, a subvencions 
directes dels programes InnoCámaras i TicCá-
maras per a la implantació dels projectes.

Fomentar 
la formació 
digital i la 
innovació
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de les 8 h a les 20 h, i els diumenges, de les 8 h  
a les 14 h. El ritme de vacunació dependrà en 
tot moment de la quantitat de vacunes dispo-
nibles. El cap de setmana del 12 i 13 de juny no 
s’administraran vacunes en aquest dispositiu 
perquè s’hi durà a terme la Cantània.
El Departament de Salut ha obert aquest nou 
equipament per a la vacunació massiva amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers, 
l’Atenció Primària de la Metropolitana Nord de 
l’Institut Català de la Salut i el SEM. Els profes-
sionals essencials i les persones de les franges 
d’edat que ja estiguin cridades a la vacunació 
poden demanar cita per vacunar-se al Palau 
d’Esports a través del vacunacovid.catsalut.cat.

Presentació de sol·licituds:
Del 21 de juny al 12 de juliol

Cites prèvies informatives:
Del 14 al 18 de juny

Si requeriu informació sobre el procés 
de petició de beques menjador, podeu 
demanar cita prèvia a trucant al 010 o 
al telèfon 93 842 66 10

Atenció presencial: 
Cal demanar abans cita prèvia a partir 
del 14 de juny trucant al telèfon 010  
o al 93 842 66 10

Lloc: Centre Cívic Nord, c. Lledoner 6. 
En la presentació de sol·licituds cal: 
• portar mascareta
• que hi vagi una sola persona per sol·li- 

citud i fer servir l’entrada del centre  
cívic senyalitzada per fer aquest tràmit

Trobareu la documentació necessària per presentar conjuntament  
amb la sol·licitud a www.granollers.cat/bequesmenjador

El Palau d’Esports, punt de vacunació 
massiva de la Covid-19

El Palau d’Esports de Granollers, al carrer dels 
Voluntaris 92, núm. 2, és el nou punt de vacu-
nació massiva per donar cobertura a la població 
del Vallès Oriental i de la resta de comarques 
de la Regió Sanitària Metropolitana Nord (Vallès 
Occidental, Barcelonès Nord i Maresme).
Disposa de 6 mòduls, amb 3 punts de vacu-
nació a cada mòdul (18 punts en total), zona 
de recepció i acreditació, 3 zones d’observació 
per a després de l’administració de la vacuna 
i un espai per a l’atenció mèdica del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM).
La capacitat total de vacunació d’aquest punt 
pot arribar fins a les 25.000 vacunes setmanals. 
L’horari de vacunació és de dilluns a dissabte, 

Sol·licitud de beques menjador. Curs 2021-22

El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, ha visitat el 
nou punt de vacunació  
massiva que s’ha posat en 
marxa el dimarts 1 de juny
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Escola pública i gratuïta

Preinscripció curs 2021-2022

Fase 1: Informació i orientació de l’1 al 17 de juny

(amb cita prèvia)

Fase 2: Lliurament sol·licituds del 21 al 29 de juny

Fase 3: Confirmació matrícula del 2 al 9 de setembre

Consulta el nostre lloc web, www.cfavalles.org

per a més informació sobre el procés.

juny 2021

Preinscriu-te 

Departament dʼEducació

Veneçue la ,  86  •  08402  Grano l l e rs  •  93  849  98  88
secre ta r ia@cfava l l es .o rg  •  www.c fava l l es .o rg

Centre
de Formació
d’Adults
Vallès

Fins el 25 de juny, reciclant llaunes i envasos de plàstic 
de beguda amb Reciclos, es podrà acumular punts per 
aconseguir nous aparcaments per a bicicletes als equi-
pament esportius de Granollers. Des de l’Ajuntament i 
Reciclos s’aposta per promoure la solidaritat, el reciclatge 
i la mobilitat sostenible. 
Cada vegada són més les persones que es desplacen 
amb bicicleta, un mitjà de transport àgil, econòmic i sos-
tenible que millora l’autonomia, la salut i l’activitat física 
de les persones.
Amb Reciclos es vol aconseguir instal·lar nous aparca-
ments de bicicletes en equipaments esportius amb gran 
volum d’usuaris, com per exemple, el pavelló del Club de 
Bàsquet Granollers, el camp de futbol de Can Gili, el camp 
de futbol de Ponent, el pavelló de Can Bassa, el Pavelló 
Municipal o les pistes d’atletisme.
Des que el 2019 es va implantar Reciclos a Granollers, 
més de 800 persones han  contribuït a diverses causes 
socials en col·laboració amb la Creu Roja i la  Fundació 
Apadis, o a millores a la ciutat com el nou joc infantil al 
parc de Ponent o les millores al parc de Can Bassa.

Del 2 al 19 de desembre de 2021, la ciutat aco-
llirà el que és considerat el quart esdeveniment 
d’esport femení amb més repercussió mundial. 
Per aquesta gran fita és indispensable tenir el 

màxim d’adequat possible els equipaments i 
espais on es disputaran els partits. Tècnics de 
la Federació Internacional d’Handbol han visitat 
el Palau d’Esports de Granollers amb l’objectiu 
de valorar la instal·lació. 
La delegació formada per representants de 
l’IHF, la Federació Española d’Handbol, i el 
director del Mundial, Jaume Fort, han inspec-
cionat el Palau i han comprovat al detall tots 
els espais del Palau. Patric Strub, director de 
Competicions de l’IHF, ha assegurat que “la 
instal·lació és adequada, però hem d’optimitzar 
des del punt de vista tècnic totes les possibili-
tats d’aquest equipament”. 
Aquesta visita a Granollers tanca el conjunt 
de visites que els tècnics de la Federació 
Internacional d’Handbol estan fent a les dife-
rents seus que acullen el 25è Campionat del 
Món d’Handbol Femení: Llíria, Castelló, Torre-
vella, Barcelona i Granollers.

Un nou pas en la preparació del Mundial 
d’Handbol Femení a Granollers

La delegació responsable 
de fer la inspecció al Palau, 
abans de començar la visita
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83 anys del 
bombardeig 
de Granollers

Com cada 31 de maig, a les 9.05 h al Cemen-
tiri s’ha fet l’acte de record a les víctimes del 
bombardeig. Enguany, amb la presència de la 
presidenta del Congrés dels Diputats, Meri-
txell Batet, i Joaquim Triadú, fill de Joan Tria-
dú, que ha llegit el testimoni del pedagog, que 
aquell 31 de maig de 1938 va viure el bombar-
deig des de l’antiga escola Ferrer i Guàrdia, al 
carrer Guayaquil, on feia de mestre.
Un emotiu acte a càrrec de representants 
de la Generalitat, alcaldes i alcaldesses de 
diversos municipis, familiars i ciutadania que 
han fet una ofrena floral al monument dedicat 
a les víctimes innocents de les guerres.

Presentació del projecte del 
diari col·lectiu del bombardeig 
de Granollers

Darrera crida per recuperar testimonis i 
documents del bombardeig de 1938

En els darrers anys, s’ha treballat per recupe-
rar la memòria oral, gràfica i documental de la 
guerra civil i dels bombardejos de Granollers, 
uns recursos que complementen la recerca 
històrica dels historiadors. Actualment, més de 
quaranta persones ens han deixat el seu testi-
moni en forma d’entrevista audiovisual i moltes 
d’altres han aportat documents personals. 
Aquest patrimoni, que es pot consultar al portal 
web de l’Arxiu Municipal, juntament amb la feina 
dels historiadors per documentar i explicar 
els fets, han contribuït de manera decisiva al 
coneixement dels fets tràgics que van marcar la 
història de la ciutat i de la seva gent.
El 25 de maig es va presentar en roda de prem-

sa al pati de Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau un nou projecte que vol complementar 
aquesta tasca. Es tracta d’una iniciativa de 
l’escriptor Albert Forns, que té com a objectiu 
escriure un diari del bombardeig de 31 de maig 
de 1938, una obra que contribueixi al coneixe-
ment de la història del bombardeig a partir de 
les vivències personals dels qui el van patir, 
fet amb visió literària, que pugui esdevenir una 
obra que arribi a un públic ampli. 
La iniciativa pren com a referència projectes lite-
raris realitzats en territoris afectats per la guer-
ra com el de Walter Kempowski a Alemanya.

Recerca de testimonis per crear un diari 
de la memòria coral del bombardeig

La campanya “Contra l’oblit. Crida a la memòria 
del bombardeig”, ideada per Helena Pielias de 
Frau. Recerques Visuals i basada en una imatge 
original de Joan Guàrdia pertanyent al fons 
homònim de l’Arxiu Municipal de Granollers, té 
com a objectiu aconseguir recollir els darrers 
testimonis (orals, escrits, en imatge i, fins i tot, 
fonts secundàries) del bombardeig. 
Així, la crida per recollir nous testimonis s’allar-
garà tot un any i es preveu que el projecte duri 
en total dos anys, amb l’objectiu de tenir l’obra 
el maig de 2023. 
En aquest sentit, s’ha habilitat una web del 
projecte: www.granollers.cat/memoriabombardeig 
i diversos mitjans perquè la ciutadania pugui fer 
arribar el testimoni o informar dels materials de 
què disposa: un correu electrònic i un número de 
whatsapp: memoriabombardeig@granollers.cat / 
689 652 143.
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L’Ajuntament de Granollers, a través de l’Arxiu 
Municipal, i la Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers han signat aquest mes de maig 
un conveni pel qual l’hospital cedeix temporal-
ment, en règim de comodat, el fons documental 
d’aquesta institució amb una història que es 
remunta al segle XIV.

L’Arxiu Municipal integra el fons documental 
de l’Hospital de Granollers

La donació inicial, de gran interès històric, 
patrimonial i cultural, està formada per un 
conjunt aproximat de 1.500 fotografies, les més 
antigues de les quals daten dels anys 50 del 
segle passat, i de 75 metres lineals de docu-
ments, des del segle XVII fins al XX (anys 1693- 
2000).
D’entre la documentació examinada per 
l’equip tècnic de l’Arxiu, en destaca sobretot 
l’alt valor del Llibre d’òbits de l’Hospital de 
Granollers del període 1693-1841; els dos 
llibres de comptabilitat Cuentas del hospital 
de esta villa bajo la invocación del Cordero de 
Dios (1852-1877/1877-1892), els corresponents 
als anys 1927-1935 i la documentació anterior 
a l’any 1940. Tot el conjunt documental té un 
gran valor patrimonial.
A través de la signatura del contracte, 
l’Ajuntament adquireix l’obligació de conservar 
i custodiar la documentació, i de fer-ne el trac-
tament arxivístic per a la correcta classificació 
i descripció, per posar-la així a disposició de la 
consulta pública.

Els regidors M. del Mar 
Sánchez i Jordi Terrades; el 
director general de la FPHAG, 
Rafael Lledó i l’alcalde Mayo-
ral, a l’acte de signatura del 
conveni
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DILLUNS 7 DE JUNY, EN LÍNIA
DOCUMENT DEL MES
Llibre-mostrari de teixits de la fàbrica Roca Umbert, 
1912
Consulteu-lo a partir del dia 7 a:  
www.granollers.cat/arxiu

DIMARTS 8 I 22 DE JUNY, 10.30 H I 12 H,  
CAN JONCH. CENTRE DE CULTURA PER LA PAU
GRUP DE DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA
Descripció de fotografies amb persones voluntàries. 
Trobades dos cops al mes, en dues sessions d’una 
hora de durada. 
Cal inscripció prèvia (aforament limitat):  
tel. 93 842 67 37 /arxiu@granollers.cat

DIMECRES 9 DE JUNY, EN LÍNIA
“L’ARXIU ÉS PLE DE VIDES” 
Mostra audiovisual de la petjada en forma de  
fotografies i documents que deixem al llarg dels anys.
Disponible a partir del dia 9 a l’Instagram i al canal 
de YouTube de l’AMGr

DIMECRES 2, 9, 16, 23 I 30, 16 H, ARXIU MUNICIPAL
TALLER DE DESCRIPCIÓ DE  
CORRESPONDÈNCIA HISTÒRICA
Obrim les cartes de la postguerra 
Grup de persones voluntàries de l’Arxiu.
Més informació i inscripcions (aforament limitat): 
tel. 93 842 67 37 / arxiu@ajuntament.granollers.cat  

DIJOUS 10 DE JUNY, EN LÍNIA
“RETRATATS”
Galeria d’imatges de retrats de persones anònimes de 
totes les edats. 
Podeu mirar-la a partir del dia 10 al portal de l’Arxiu 
d’Imatges, https://arxiufotografic.granollers.cat/
fotoweb, amb la cerca: “retrats” 

DIVENDRES 11 DE JUNY, EN LÍNIA
“FÀBRIQUES DE CREACIÓ I SERVEIS” 
Vídeo de la Diputació de Barcelona sobre els altres 
usos que s’ha donat a instal·lacions fabrils com 
Roca Umbert i sobre la importància de disposar 
del seu fons documental a l’Arxiu Municipal de 
Granollers. 
Disponible a  
www.diba.cat/web/setmana-dels-arxius

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

SETMANA INTERNACIONAL 
DELS ARXIUS 

Del 7 a l’11 de juny de 2021

Ballant a l’envelat, anys seixanta.  
Autor i fons Francesc Gorgui / AMGr

Més info: https://www.granollers.cat/arxiu            Segueix-nos a Instagram: @arxiu_granollers   #SIA2021

14

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JUNY DE 2021 NÚM. 196



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JUNY DE 2021

15

L’artista 3TTMAN pintarà un mur  
al barri Congost
L’entorn de la plaça de la Llibertat serà l’escenari d’una intervenció artísti-
ca del projecte Murs que parlen. 3TTMAN (Louis Lambert), reconegut en el 
món de l’art urbà, pintarà una paret a la ciutat. Aquesta intervenció mural 
es complementa amb la iniciativa municipal de posar en funcionament 
un quiosc en desús, en el qual es desenvoluparan un seguit de processos 
comunitaris i artístics per enfortir la xarxa social del barri. Aquest projecte 
rep el nom de “La Quiosca” i des de fa unes mesos un equip d’educadores 
socials i artístiques han fet processos comunitaris amb alguns col·lectius. 
Per exemple, els dimarts al matí els alumnes de l’Institut Marta Estrada 
fan, a l’hora del pati, experiències participatives a la plaça de la Llibertat, 
i els dijous a la tarda a la plaça s’estableix un espai de trobada del veïnat. 
Sota el títol “Vida digna” es fan preguntes per reflexionar sobre el context 
de la Covid-19: “Com ens cuidem?”, “Com estàs vivint la pandèmia?”... 
Es convida als veïns a expressar i reconèixer el malestar que hem viscut i 
conversar al voltant de l’impacte que ha tingut la pandèmia a les nostres 
vides. Preguntes i respostes que seran part del procés de creació de l’obra 
que 3TTMAN pintarà al mur d’un edifici del carrer de Vidal i Jumbert.

juny
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Del 10 al 13 de juny, 
Opera Aperta.  
Festival d’Art i Paraula  
de Granollers
Granollers renova la seva aposta pel pensament 
amb la segona edició d’un festival concentrat 
en quatre dies de diàlegs, lliçons magistrals, 
tertúlies i accions artístiques entorn de la noció 
de persona. Noms destacats del pensament 
contemporani ompliran la ciutat de paraula i 
de diàleg. Si l’any passat va partir d’un cap de 
Bacus, del segle II, que va donar lloc a parlar 
sobre la vida i els seus possibles sentits, aquest 
any s’aborda el concepte persona. Amb el títol 
“Retrat, mirada, persona” es parteix d’un quadre 
del segle XIX d’Antoni Caba, Retrat de la senyore-
ta Dulce, que forma part del Museu.

Què ens fa persones? Què és allò que fa que uns i 
altres siguem diferents? Què hi diu l’ètica, la polí-
tica o la filosofia, però també la neurologia i la 
literatura? Com repensar la identitat en el món 
d’avui? Amb aquest nord, s’ha convidat noms 
destacats del pensament i alhora comunicadors 
que convidaran a discernir aquests interrogants.

El programa dia a dia
La professora d’història de l’art de la UdG Lluïsa 
Faxedas obrirà el festival el dijous 10, parlant del 
gènere del retrat i centrant-se en el quadre d’An-
toni Caba, que dona lloc al festival. Tot seguit, la 
fotògrafa i artista visual Lurdes R. Basolí presen-
tarà la seva interpretació del quadre amb una 
nova obra de format i llenguatge contemporanis. 
Tancarà la jornada la intervenció musical del Cor 
Plèiade de Granollers. Divendres 11 hi haurà les 
xerrades de Xavier Antich, “De màscares i perso-
nes. El deure d’inventar-se un mateix”, filòsof i 
president del patronat de la Fundació Tàpies; i de 
la professora de Filosofia de la UB i reconeguda 
especialista en Hannah Arendt, Fina Birulés,  
“El jo i els altres. El retorn de les identitats”. Tan-
carà la jornada una tertúlia filosòfica nocturna 
amb Mariano Fernández, Fèlix Rabal i Ruth Vilar.
Dissabte 12 es podran seguir els diàlegs de 
diferents especialistes i periodistes. La neuròloga 
especialitzada en memòria i malalties neuro-
degeneratives Mercè Boada dialogarà amb la 
periodista especialista en salut Cristina Sáez, 
entorn del tema “Estimades neurones: és el cer-
vell l’òrgan savi?” i el professor de Filosofia Moral 
i Política de la UAB Daniel Gamper parlarà amb el 
periodista Txema Seglers, “Persones col·lectives. 
L’espai comú i la possibilitat de la paraula”. 
A la tarda, el professor de filosofia antiga de la 
UdG i també editor Oriol Ponsatí-Murlà conver-
sarà amb la traductora i filòsofa Anna Punsoda, 
“De què parlem quan parlem de persones? El 
problema filosòfic de la identitat”. La projecció 
del premiat film documental My Mexican Bret-
zel portarà la seva directora, Núria Giménez 
Lorang, a tancar la jornada. El darrer diàleg serà 
el diumenge 13, amb el filòsof i professor de la 
Universitat Ramon Llull, Ferran Sáez que parlarà 
amb el periodista Joan Burdeus, “Visions de la 
persona en la postmodernitat tardana”. Tancarà 
el festival una sessió de textos de filosofia sobre 
la noció de persona a càrrec de l’aula de creació 
d’Arsènic. Totes les activitats seran presencials, 
amb reserva prèvia i aforament limitat, i es po-
dran seguir en streaming pel canal YouTube del 
Museu de Granollers.
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Roca Umbert torna a 
estar Obert x Vacances 
aquest estiu
Del 30 de juny al 18 de juliol Roca Umbert tor-
narà a convertir-se en un dels epicentres de la 
programació cultural d’estiu a Granollers amb el 
programa Obert x Vacances.
Els dimecres serà el torn dels diàlegs sobre art i 
compromís, que estaran dinamitzats per la Mar-
garida Troguet. Les converses giraran entorn de 
diversos temes com el feminisme, l’ecologia i el 
treball comunitari relacionats amb art i cultura, 
amb personalitats reconegudes com la Yolan-
da Sey (cantant de Sey Sisters), la Lali Álvarez 
(dramaturga, directora d’escena i escriptora), la 
Núria Vila (dissenyadora), Tanit Plana (fotògrafa) 
o Josep Maria Aragay (Basket beat).
Els dijous estaran dedicats a la música, amb els 
concerts de Marala, un trio de dones que presen-
tarà A trenc d’alba, el seu primer treball disco-
gràfic amb cançons que beuen del present i dels 
cants ancestrals dels seus orígens. El 8 de juliol 
serà el torn de la cantautora meitat irlandesa 
meitat catalana Núria Graham, que presentarà el 
seu darrer àlbum At last. I el 15 de juliol arribarà 
El Petit de Cal Eril amb els temes del seu espera-
díssim nou disc.
Els divendres el moviment s’apodera de la 
fàbrica, amb una doble proposta cada dia. El 2 

de juliol amb l’espectacle Rise, de la companyia 
de dansa Wonderground, que ve de la mà del 
Circuit Nòmada de FiraTàrrega; i Residència 0, 
una peça de dansa del col·lectiu Llego tarde, 
resident al Centre d’Arts en Moviment (CAM) de 
Roca Umbert. El 9 de juliol es farà una mostra 
del dispositiu escènic fet al laboratori de creació 
amb el col·lectiu Big Bouncers, i a continuació 
la performance El desig de ser un llimac (si els 
llimacs són cargols sense closca), a càrrec de la 
resident al CAM Neus Masdeu. El 16 de juliol, hi 
haurà un projecció i col·loqui de videodansa a 
càrrec d’Ignasi Castañé i Laia Santanach, resi-
dent al CAM, i la xerrada “Ciudades Interiores”, 
una immersió al procés de creació de la primera 
peça de la companyia Ajpu Circo.
Les arts visuals també tindran un paper destacat 
en la programació. Del 5 al 9 de juliol l’artista urbà 
Jofré Oliveras pintarà un mural a l’espai exterior 
de la fàbrica. El 10 de juliol està programada la Nit 
de curtmetratges fantàstics i de terror organit-
zada en el marc de Cinemafreshhh!, el festival 
de cinema a la fresca de Granollers. El divendres 
16 es podrà visitar la instal·lació Reconstrucció a 
càrrec de l’artista resident a l’Espai d’Arts Natha-
lie Rey. La nit acabarà amb una projecció d’audio-
visuals experimentals com a mostra dels projectes 
fets per artistes en residència o amb vinculació a 
l’Espai d’Arts de Roca Umbert.
Els dissabtes arriben les propostes de la mà d’en-
titats vinculades a la fàbrica. El 3 de juliol hi ha 
programada una sessió de Jazz Steps amb Xavi 
Swing organitzada amb la col·laboració amb Lin-
dyFrogs. El 10 de juliol el col·lectiu Liant la Troca 
presentarà el seu espectacle de dansa integrada 
Aquí no baila ni dios, i el 17 de juliol es farà una 
Jam teatre d’Arsènic. I per tancar la setmana, 
els diumenges arriben les propostes de la mà del 
Teatre Auditori de Granollers: Moonlight Serenade 
amb Las Divinas; un concert de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers i teatre amb Fuenteovejuna, 
breu tractat sobre les ovelles domèstiques, a 
càrrec de la companyia Obskené.
En la programació també hi ha tallers de creació 
de llibre d’artista, a càrrec de Ximena Jiménez, 
Mercè Soler i Ediciones Originales; un Laboratori 
de creació “Alta conductivitat” amb el col·lectiu 
Big Bouncers; un laboratori de videodansa i cre-
ació coreogràfica a càrrec d’Ignasi Castañé i Laia 
Santanach i una formació sobre el treball grupal 
des d’una perspectiva política amb el col·lectiu 
Basket beat.
Totes les entrades a les activitats són gratuïtes, 
però cal reserva prèvia. Tota la informació la 
trobeu a www.rocaumbert.cat
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Les dones prenen 
l’escenari!
Aquest juny i juliol els centres cívics 
de Granollers ens proposen el cicle 
d’activitats “Les nits d’estiu”. De nou 
sota el lema “Les dones prenen l’es-
cenari”, un seguit d’artistes mostra-
ran el seu art les nits dels divendres a 
les 22 h, a diferents places dels barris 
on es troben els cinc centres cívics.
La primera cita serà el 18 de juny al 
Centre Cívic Nord, amb les Caramelo 
a Kilo, que presenten una interacció 
cultural entre Veneçuela, Colòmbia, 
l’Argentina i Catalunya. El dia 2 de 
juliol, a Can Gili, serà el torn d’Isa-
bel Vinardell, cantant, ballarina i 
coreògrafa, i la guitarrista Isabelle 
Laudenbach. La següent cita serà el 
9 de juliol, a les escoles de Palou, amb 
la fusió d’estils de la cantant Clara 
Gispert. El 16 de juliol la cantant i 
guitarrista Anna Andreu actuarà a la 
plaça Sant Miquel. I el darrer concert 
es farà a la plaça Joan Oliver el 23 de 
juliol i anirà a càrrec de la cantant, 
guitarrista i violista Maria La Blanco.
Reserva d’entrades gratuïtes a: 
www.granollers.cat/segueixcultura

L’any 1998 la Xarxa de Centres Cívics de Grano-
llers va iniciar el Ral·li Fotogràfic, una iniciativa 
per donar a conèixer diferents espais de la 
ciutat que proposa als participants un tema i 
quatre punts a fotografiar amb un temps limi-
tat per fer-ho. El diumenge 13 de juny el ral·li 
arriba a la 22a edició, una edició prevista per a 
l’any passat però que es va haver de suspendre 
a causa de la Covid-19.
Les inscripcions es poden fer fins al mateix dia 
de l’activitat a les 11 h a www.granollers.cat/
centrescivics. S’hi pot participar amb càmera o 
amb telèfon mòbil. Les persones participants 
competiran en dues categories (infantil i 
adulta) i el jurat estarà format per represen-
tants de la Federació Catalana de Fotografia, 
professionals de la fotografia i representants 
d’entitats de la ciutat. 
Totes les imatges s’exposaran al públic del 5 al 
16 de juliol, al Centre Cívic Nord. El lliurament de 
premis es farà el dijous 15 de juliol, a les 20 h, al 
mateix equipament. 
El ral·li s’organitza amb l’Associació Fotogrà-
fica Jaume Oller i compta amb la col·laboració 
de la Federació Catalana de Fotografia.

Un DiverEstiu per 
al públic familiar
Aquest estiu la Xarxa de Centres Cívics 
també té propostes per al públic 
familiar. El DiverEstiu presenta cinc 
activitats de tarda als cinc barris dels 
centres cívics. Les activitats són gra-
tuïtes, però cal fer reserva d’entrades 
a www.granollers.cat/segueixcultura
La música i animació de Lali Be Good, 
Dancing feet, serà la primera proposta 
el dimarts 22 de juny, a les 18.30 h a 
la plaça Sant Miquel. l dimecres 30 de 
juny, també a les 18.30 h, al pati de 
les escoles de Palou, tindrem l’espec-
tacle de titelles El Blauró, de la  
Cia. Boia. També hi haurà espai per al 
clown de la Cia. La Bleda i l’espectacle 
Les vacances de Madame Roulotte el 
dimarts 6 de juliol, a les 18.30 h a la 
plaça de les grades de Can Gili. El peix 
Irisat serà la proposta de teatre i tite-
lles, a càrrec de Tanaka Teatre per al 
dimecres 14 de juliol, a les 18.30 h a les 
noves pistes cobertes de Can Bassa. 
I, per últim, acabarem amb el teatre 
i la música de la Cia. A Bon Ritme el 
dimarts 20 de juliol, a les 18.30 h a la 
plaça Jaume I El Conqueridor.

Els centres cívics de Granollers ofereixen, del 2 al 23 de juliol, activitats 
obertes i gratuïtes de tarda per a infants de 6 a 12 anys. Sota el títol 
Tardes Kanalla, de 18 a 19.45 h es fan activitats obertes d’estiu a l’aire 
lliure. Tots els dilluns i dimarts, i els divendres 2 i 9 de juliol, les activitats 
es faran a l’exterior del Centre Cívic Can Bassa. Els dimecres i dijous, i els 
divendres 16 i 23 de juliol, es faran a l’exterior del Centre Cívic Can Gili. 
Les inscripcions es faran presencialment del 14 al 18 de juny, de 17 a 20 h 
als Centres Cívics de Can Gili i Can Bassa. Es faran per ordre d’arribada i 
hi tindran prioritat els infants residents al barri corresponent.
Més informació: www.granollers.cat/centrescivics

Tornen les  
Tardes Kanalla  
als centres cívics
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Torna Cinemafreshhh!, el Festival de 
Cinema a la Fresca a Granollers
Aquest estiu torna Cinemafreshhh!, el Festival de Cinema a la Fresca de 
Granollers. Aquest any s’amplia la programació i es projectaran més pel·lí-
cules i en més espais. Com sempre, hi haurà sessions de cinema al Parc de 
Torras Villà. A més a més, com a novetat, a Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts i als centres cívics s’hi podran veure films que han estat escollits pel 
públic de cada barri.
L’accés serà gratuït, però caldrà reservar les entrades amb antelació per 
complir amb les mesures de distància i seguretat. La reserva d’entrades 
estarà disponible a partir del 2 de juny a les 10 h.
El festival, organitzat pel Cinema Edison i l’Ajuntament, s’inaugurarà el 
dijous 17 de juny a les 22 h a les Pistes de bàsquet de Can Gili, amb la 
pel·lícula Peregrinos de Coline Serreau. La resta de projeccions seran els 
dimarts i els dijous del mes de juliol, a excepció d’una sessió especial la nit 
del divendres 9 de juliol. Tots els films començaran a les 22 h i seran en 
versió original subtitulada. Aquest any no hi haurà servei de bar per tal de 
respectar les recomanacions sanitàries.

L’agenda del Cinemafreshhh! és la següent:

DIJOUS 17 DE JUNY
Peregrinos, de Coline Serreau
Pistes de bàsquet de Can Gili

DIJOUS 1 DE JULIOL
Pequeña Miss Sunshine, de Valerie Faris  
i Jonathan Dayton
Noves pistes cobertes de Can Bassa

DIMARTS 6 DE JULIOL
Cegado por la Luz, de Gurinder Chadha
Parc de Torras Villà

DIJOUS 8 DE JULIOL
Viaje a Darjeeling, de Wes Anderson
Plaça de davant del Centre Cívic Nord

DIVENDRES 9 DE JULIOL
Nit de curtmetratges (Fantastik)
Roca Umbert

DIMARTS 13 DE JULIOL
La Boda de Rosa, d’Icíar Bollaín
Parc de Torras Villà

DIJOUS 15 DE JULIOL
Captain Fantastic, de Matt Ross
Pati de les antigues Escoles de Palou

DIMARTS 20 DE JULIOL
No Matarás, de David Victori
Parc de Torras Villà

DIJOUS 22 DE JULIOL
Moonrise kingdom, de Wes Anderson
Plaça de Sant Miquel

DIMARTS 27 DE JULIOL
La Odisea de los Giles, de Sebastián Borensztein 
Parc de Torras Villà

Les Biblioteques de Granollers proposen per al mes de juliol Lletra Estesa,
cicle en què les lletres conviuen amb les arts escèniques i la música en 
viu, amb tres espectacles que tindran lloc a la Sala Tarafa, en lloc del ter-
rat de la Biblioteca de Can Pedrals, per tal de complir amb les mesures 
de prevenció de la Covid-19. En aquesta edició la música acompanyarà la 
poesia, en un recorregut per l’obra de Mireia Calafell, Carles Riba, Guillem 
d’Efak, Ramon Llull, Maria Mercè Marçal, Ausiàs March, Enric Casasses, 
Maria Cabrera, Blai Bonet i Erri De Luca.
Inscripció prèvia: www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

Lletra estesa,  
cicle de lletres i arts
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ENTREVISTAENTREVISTA A

Montse Bosch
Directora de l’Institut Escola Municipal de Treball

 
Montse Bosch té motius per estar 
contenta. Acaba de recollir el premi 
#FPCAT, atorgat per la Generalitat 
de Catalunya, en reconeixement a les 
bones pràctiques del centre que dirigeix. 
L’Institut EMT s’ha caracteritzat, al llarg 
de la seva trajectòria, per la vinculació 
amb l’entorn local i comarcal i per 
tenir una estreta relació amb l’àmbit 
tecnològic, industrial i de treball. 
L’EMT o l’EMI, com el coneix encara 
molta gent, amb 1.650 alumnes i 124 
professors, té pendent celebrar el seu 
centenari ajornat per la pandèmia. Ho 
farà havent superat positivament un 
curs marcat per la Covid i amb diversos 
projectes, sempre escoltant activament 
el que succeeix al seu voltant. ©
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“La gran aposta 
que ha fet l’EMT 

és convertir a 
FP dual tots els 

cicles de grau 
mitjà”

per apostar per l’FP. És un premi a una trajectòria que 
depèn de molta gent. 

El jurat del premi ha destacat les sinergies que 
l’EMT busca amb el territori.
En l’apartat de l’FP, nosaltres treballem per formar 
bons professionals, adaptats a les empreses. Quan els 
nostres professors van a les empreses per parlar de les 
pràctiques dels alumnes pregunten què és el que ne-
cessita l’empresa. Molts d’aquests empresaris que aga-
fen alumnes de pràctiques són exalumnes nostres. Per 
tant, hi ha una proximitat. Nosaltres necessitem de les 
empreses i també les empreses necessiten de nosal-
tres. L’empresa ha de tenir clar que la col·laboració 
amb els centres de formació professional és molt 
important. Els seus professionals del futur són els que 
nosaltres estem formant. 

És per això que neix el projecte indústria 4.0.
El projecte 4.0 té a veure amb impressores 3D, realitat 
virtual, realitat augmentada... totes les tecnologies 
que estan a l’ordre del dia en les grans empreses, 
però que no s’estan instaurant a la petita i mitjana 
empresa. Per tant el que hem fet a l’EMT és apostar 
perquè tot el que té a veure amb indústria 4.0 sigui 
un mòdul nou a tots els cicles de grau superior. Així 
quan l’alumnat va a fer pràctiques o va a treballar 
en una empresa que no tingui instaurades aquestes 
tecnologies pot aportar aquest plus. Ja hem començat 
amb aquest mòdul en el grau superior d’Automoció 
que el començaven aquest any amb el currículum 

Com ha viscut un centre tan gran com l’EMT 
l’emergència de la Covid?
L’hem viscut expectants i bé, perquè tothom hi ha 
posat de la seva part. El professorat ha fet mans i mà-
nigues, a costa d’hores seves i d’esforços molt grans, 
perquè tothom estigués molt bé i l’alumnat s’ha 
portat molt bé. Com que aquest és un centre molt 
gran, l’hem organitzat d’una manera molt estricta. Tot 
l’alumnat, des dels més petits als més grans, entrava 
acompanyat, es netejaven taules, es posava líquid a 
les mans cada vegada que entraven, tot ha funcionat 
d’una manera cronometrada. 

A finals de maig el nombre de positius acumulats 
era de 111 per un centre que té 1.650 alumnes.
Són molts pocs positius perquè tots hem fet les coses 
molt ben fetes. Al final, el positiu que donava en una 
aula, normalment era un de sol, no hi havia transmis-
sió del virus dins de l’aula i aquests positius venien 
molt de la família. 

Quina valoració fas del Premi #FPCAT que acabes 
de recollir?
Estic encantada, perquè és un premi que es dona 
a molta gent, al professorat i a la direcció d’aquest 
moment, que ha fet molta feina, al professorat i a les 
direccions anteriors que han fet d’aquest centre el que 
és. Però també es dona a una manera de fer com a 
ciutat. L’Escola del Treball o l’EMI a Granollers és una 
institució. Aquest premi lliga l’empresa, la ciutat, els 
docents, els alumnes, als exalumnes... I a l’Ajuntament 
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L’EMT acaba de rebre el premi #FPCAT 
en la categoria de bones pràctiques en centres formatius

El curs que ve 
tots els cicles 
formatius de 

grau superior 
de l’EMT tindran 

un mòdul 
d’indústria 4.0

nou, i a partir del curs que ve es farà a la resta de 
cicles formatius de grau superior. 

Heu començat a treballar per reptes i per projectes 
amb les empreses. 
Molts cicles formatius estan treballant per projectes. 
Una empresa té una necessitat concreta o una idea per 
estudiar i a través dels alumnes que fan pràctiques es 
desenvolupen aquests reptes. Per exemple ara al CFGS 
d’Anàlisi i Control de Qualitat estan treballant en 
una cervesa d’alta graduació, amb una sola fermen-
tació, que és molt difícil d’aconseguir, per encàrrec 
d’una cervesera que tenia aquesta inquietud però 
que no podia fer aquest tipus d’anàlisi a l’empresa. 
De l’escola també surt una proposta d’un biodiè-
sel... aplicar una programació a uns PLC (ordinador 
que controla la maquinària d’una fàbrica o una línia 
de producció industrial) i a l’escola s’estudia com 
reprogramar-lo perquè a les empreses no ho tenen 
tant per mà. Allà on la indústria té una mancança ho 
aprofitem per desenvolupar un projecte. 

També heu fet aplicacions amb intel·ligència  
artificial.
Els nostres alumnes han fet un detector amb xarxes 
neuronals, amb intel·ligència artificial, per comprovar 
si l’alumnat entra o no amb mascareta al centre. Ara 
estan fent un detector per trobar colònies de vespes 
asiàtiques. Qualsevol projecte que es presenti nosaltres 
tenim el potencial per desenvolupar-lo: tenim alum-
nat amb temps i ganes i professorat per acompanyar-
los. Nosaltres volem treballar amb les empreses i, de 
fet, demanem a les empreses aquest acompanyament 
mutu. 

La formació professional dual també està molt 
implantada en el centre. 
Tenim FP dual des de 2014, vam ser precursors. Som 
un dels centres de Catalunya que té més convenis 
duals. I, a més, tots els cicles formatius que oferim 
són tots en dual, tant els de grau mitjà com superior, 
excepte el de Laboratori Clínic i Biomèdic que, com 
que treballem amb empresa pública, no podem fer-
ho. La gran aposta que ha fet l’EMT és dualitzar tots 
els cicles de grau mitjà. La majoria d’instituts el que 
han fet és fer només dual el grau superior. Això vol 
dir que l’alumnat té unes pràctiques bastant més llar-
gues, que comencen a finals del primer curs i duren 
tot el segon curs. I aquestes pràctiques són remune-
rades. I el resultat és que tens un alumne molt format 
en l’empresa on fan les pràctiques i generalment se’ls 
acaben quedant en plantilla. 

Sou un centre que busca formació a l’exterior.
Al centre tenim tres tipus de beques Erasmus: de 
formació del professorat, on el professorat va a 
d’altres instituts de l’estranger a formar-se; l’Erasmus 
d’intercanvi d’alumnat a l’ESO, on fan un projecte de 
robòtica, realitat virtual, realitat augmentada que és 
fantàstic; i un Erasmus per fer pràctiques a l’estranger 
per a l’alumnat de tots els cicles formatius. Cada any 
solen marxar 7 o 8 alumnes de grau mitjà i 7 o 8 
alumnes de grau superior. 

Quan i com penseu celebrar el centenari?
Ens fa molta pena no haver-ho pogut fer quan tocava. 
Sí que volem celebrar-ho de manera molt participa-
tiva, amb la gent que ha format part de l’escola tot 
aquest temps. Fer trobades d’alumnes, de professorat. 
La idea és començar-ho a partir del setembre que ve i 
fer alguna cosa cada mes.

Heu intensificat la relació amb l’Escola Municipal de 
Música Josep M. Ruera.
Estem molt agermanats amb l’Escola de Música i era 
de calaix que havíem de fer un conveni perquè els 
seus alumnes poguessin entrar directament al nostre 
centre. Hem començat un projecte amb el Batxillerat 
que és promoure els treballs de recerca de manera 
conjunta tots dos centres. Fa tres anys que ho fem i 
han sortit treballs impressionants, alguns transgressors 
com fer una flauta amb una impressora 3D i estudiar 
si funcionava...

El passat 19 de maig, Chakir 
el Homrani, conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, 
va ser l’encarregat de lliurar 
el Premi #FPCAT 2020 a 
Montse Bosch, en reconeixe-
ment a les bones pràctiques 
de l’EMT
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Els grups municipals opinen
Pagar (de nuevo) 
por las autopistas 
y autovías

Sepan ustedes que pagar por circular por 
una autovía o autopista a medio plazo pue-
de ser una realidad a partir de 2024. Esta 
es la propuesta que el Gobierno ha enviado 
a Bruselas para cobrar el uso de estas vías 
y que paulatinamente se podría extender a 
todas las demás.
Tememos que, tras años de reivindicacio-
nes, ahora que parecía acercarse la supre-
sión del peaje de La Roca y la solución para 
descongestionar nuestra Ronda Sud, esto 
se vea afectado por los planes del Gobierno 
y que los conductores vuelvan a atravesar 
nuestra ciudad para ahorrarse dinero.
¿Qué nos encontramos por parte del Go-
bierno central? Pues, con falta de diálogo y 
búsqueda de consenso. Cualquier medi-
da de este calado debería contar con los 
diferentes grupos políticos, trabajadores 
del transporte de mercancías, asociaciones 
de automovilistas y consumidores o los 
principales operadores de transportes.
Y, ante el argumento de la disminución del 
impacto ambiental, tengan en cuenta que 
tampoco contamos actualmente con una 
apuesta consolidada y eficiente que fomen-
te la utilización del transporte colectivo.
Cuando Portugal adoptó en 2010 una 
medida de este tipo tuvo unos efectos 
económicos muy negativos y, además, la 
siniestralidad aumentó notablemente al op-
tar muchos conductores por la utilización 
de carreteras secundarias y de peor calidad. 
Las personas que gocen de una buena 
condición económica seguirán utilizando 
las autopistas y autovías, mientras que las 
personas con niveles de ingresos medios y 
bajos, la gran cantidad de autónomos que 
van apurados para llegar a final de mes o 
los trabajadores que se desplazan a diario 
a sus puestos de trabajo, una gran cantidad 
de ellos se verán abocados a transitar por 
la red de carreteras secundarias y que es en 
donde se producen el 78 % de los acciden-
tes mortales.
Todo esto es un despropósito, pues nos van 
a obligar a pagar por unas infraestructuras 
que ya se sufragaron y cuyos impuestos no 
recaerán tan solo en los más ricos, sino que 
sería un desembolso que repercutiría por 
igual a todos los ciudadanos, sin tener en 
cuenta su situación económica o social.

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

Fa unes setmanes, preguntat sobre les 
justificacions pendents de certes subvenci-
ons municipals, el regidor d’Hisenda, Jordi 
Terrades, apel·lava al fet que, fins un canvi 
recent, la intervenció general de l’Ajunta-
ment no havia sol·licitat de manera explíci-
ta els informes a què es feia referència. 
Tot i que sens dubte aquesta justificació té 
tot el sentit des del punt de vista del govern 
municipal, i s’ha d’interpretar d’acord amb 
allò que els filòsofs del llenguatge anome-
nen el principi de caritat (és a dir, supo-
sant-li tota la raonabilitat possible), en el 
moment de llegir-ho no vaig poder evitar, 
per deformació professional, embarcar-me 
en una petita reflexió sobre quina és la lò-
gica amb la qual s’acaben plantejant certes 
qüestions administratives, especialment 
quan la persistència d’un mateix govern i 
la manca de fiscalització ho afavoreixen. 
Concretament, l’episodi em va fer pensar, 
salvant les enormes distàncies, en aquella 
clàssica pregunta, sovint atribuïda incor-
rectament al bisbe Berkeley, sobre l’arbre 
que cau al bosc sense ser vist ni sentit per 
ningú. Si bé els mecanismes de control 
que acompanyen certs elements de la vida 
administrativa, com les subvencions i con-
tractes, no tenen en principi la seva raó de 
ser en un altre control ulterior, sinó en els 
beneficis del control mateix, és normal que 
de vegades resulti atractiu caure en el que 
podríem anomenar solipsisme normatiu, 
és a dir, en la postura que si no hi ha cap 
exigència legal de documentar la caiguda 
de l’arbre, aquesta no emet cap so. 
Com deia, no voldria acusar ningú injus-
tament: com el pobre Berkeley –que tot i 
la seva doctrina que només allò percebut 
existeix no havia parlat mai del so dels 
arbres, i de fet no era solipsista en absolut 
(d’això el salvava Déu, percebent-ho tot 
amb ell de manera contínua)–, el regidor 
Terrades no volia pas dir això. Tanmateix, 
una manera de parlar treta fora de context 
és tan bon punt com qualsevol altre per 
reflexionar sobre els riscos de l’ontolo-
gia administrativa, i sobre com n’és de sa 
que els ciutadans, a través de totes les vies 
possibles, aprofitin els controls i fins i tot 
exerceixin una certa vigilància sobre el 
govern local.

Andreu Ballús
Voluntari Granollers per la Independència – 
Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat

El so als boscos 
administratius

CsPrimàries

22

NÚM. 196



El procés de vacunació contra la Co-
vid-19 avança al ritme que el govern 
d’Espanya havia previst i a finals d’estiu 
un 70 % de la ciutadania estarem 
vacunats. És un gran èxit d’Europa, 
d’Espanya i de Catalunya.
La pandèmia i la crisi sanitària han 
tingut conseqüències socials i econòmi-
ques. 
Hem vist com el darrer any ha pujat 
l’índex de persones aturades, amor-
tit, això sí, pels ERTO que el govern 
d’Espanya ha finançat. 
Empreses i autònoms de diversos 
sectors amb problemes per la frenada 
d’activitat.
Veiem també que alguns processos 
tecnològics i sociològics que avançaven 
a un ritme lent, s’han accelerat i que 
canviaran moltes coses.
Estem sortint de la crisi sanitària i ens 
n’hem de felicitar; Granollers ha de 
tornar a agafar empenta. I plantejar-
nos col·lectivament consensos amplis 
com a ciutat, teixint alhora aliances 
col·laboratives i no excloents amb el 
conjunt d’administracions públiques, 
empreses i entitats socials i culturals.
Reptes de futur per a una nova agenda 
de transformació que, posant les perso-
nes al centre de les actuacions muni-
cipals, faci, encara més, bandera de la 
igualtat entre dones i homes,  
i de la no discriminació; de la mitiga-
ció i l’adaptació al canvi climàtic; de 
l’estratègia d’innovació i digitalització 
pensant en la ciutadania; de l’impuls de 
l’economia circular, de la transparència 
i de la rendició de comptes; de refor-
çar el teixit industrial i comercial de 
Granollers i de treballar per una ciutat 
més verda.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament 

El passat 28 de maig vam commemorar el 
Dia Mundial de la Higiene Menstrual i el 
Dia Internacional per la Salut de les Dones. 
Una qüestió d’actualitat en un àmbit ple de 
tòpics i tabús, que al nostre país continua 
sent un tema invisibilitzat però que sofrim, 
sofrirem o hem sofert, una bona part de la 
població.  
Recentment, ha aparegut als mitjans de 
comunicació un estudi que afirma que 
les dones gastem uns 240 € mensuals en 
productes d’higiene femenina. De fet,  
2 de cada 10 dones han patit o pateixen 
pobresa menstrual ja que se’ls fa impos-
sible assumir el cost d’aquests productes.  
Menstruar ni és un luxe ni podem triar 
patir-ho o no. La menstruació forma part 
del cicle biològic del sexe femení, però la 
societat patriarcal s’ha encarregat de fer 
d’aquest fet una cosa pràcticament secreta, 
tabú, que cal amagar i de la qual en parlem 
molt poc, especialment del que suposa en 
termes de despesa econòmica.
Fa uns mesos el president de la Genera-
litat, Pere Aragonès, parlava de pobresa 
menstrual. Per a moltes segurament és el 
primer cop que un candidat a la presidèn-
cia parla d’un tema com aquest i és relle-
vant que ho faci: fa evident així que cal 
avançar perquè tot el que està relacionat 
amb la menstruació perdi la connotació 
d’invisibilització i tabú. Tenim la necessi-
tat i l’obligació no només de regular-ne 
el preu i els impostos que s’hi afegeixen, 
sinó també de deixar clar que l’accés a 
aquests productes no pot ser motiu de 
desigualtat i més vulnerabilitat. 
Per tant, en aquests moments de crisi soci-
al i econòmica, ens cal que els articles més 
bàsics d’higiene femenina deixin de ser 
considerats articles de luxe i se’ls classifi-
qui com correspon, és a dir, com a articles 
de primera necessitat. I que es vetlli perquè 
els sectors més vulnerables, les dones i no-
ies de sectors que pateixen més desigualtat, 
hi tinguin accés gratuït. I, sobretot, hem de  
normalitzar i posar en relleu que la mens-
truació ni és tabú ni un tema que només 
toca a algunes. Ens toca a tots i totes ser 
sensibles i actius envers aquesta qüestió.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM  
a l’Ajuntament de Granollers

Mireia Saurí Masuet
Secretaria de la Dona d’ERC Granollers

Somiem en gran

Per segon any consecutiu ens hem que-
dat sense la Granollers CUP, la gran festa 
de l’handbol que concentra des de fa 
vint anys més de 5.000 esportistes i 350 
equips d’unes 50 nacionalitats, que a 
finals de juny omple de color els carrers 
de la ciutat. Els riscos latents a causa de 
la pandèmia en són responsables. No es 
poden celebrar esdeveniments si perden 
la seva essència, si perden la seva auten-
ticitat, i per això estem d’acord que el 
format reduït no tindria sentit. Perquè el 
que més importa, potser, no és el que es 
viu a les pistes, sinó el retrobament i la 
convivència entre tota aquesta gent que 
practica i estima un esport tan arrelat a la 
nostra ciutat.
La pandèmia que va tancar el món 
segueix massa vigent, i avancem a poc a 
poc amb unes conseqüències econòmi-
ques i socials que encara provoquen molt 
patiment global. Però tots necessitem po-
der respirar com estem acostumats a fer-
ho. Necessitem esport i cultura. Com ne-
cessitem també una festa de l’Ascensió, 
que tampoc no hem pogut celebrar com 
correspon i que caldrà repensar perquè la 
seva represa sigui ben forta i recuperi el 
millor d’anys enrere. 
Ara tenim a tocar la celebració de la 
35a edició de la nostra Mitja Marató, el 
proper 5 de juny, i tot i que no serà la de 
cada any, segur que al 2022 tornarà amb 
la millor versió. I a finals d’any celebra-
rem el Campionat del Món Absolut Fe-
mení d’Handbol, competició de primer 
nivell que ha de ser el punt de partida 
per recobrar el nostre pols vital.
Per la nostra salut, hem de recuperar 
tots els esdeveniments esportius, cultu-
rals i de lleure. Hem de ser agosarats i 
que el temps de pandèmia no sigui en 
va, sinó que serveixi de trampolí amb 
idees brillants que ajudin a repuntar 
Granollers, amb celebracions de primer 
nivell. Per convertir-nos en un referent, 
en tota mena d’activitats. Repensem-ho, 
somiem en gran i serem grans. Però fins 
llavors, fins que ho fem, no estarem del 
tot salvats d’aquest malson anomenat 
coronavirus.

Amanda Ramos
Regidora de Junts per Granollers

Som positius i optimistes
La lluita contra  
la pobresa menstrual

PSCERCJunts
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