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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)

Espectacle de la programació Obert per vacances a Roca Umbert. 
Juliol 2020. Foto: Toni Torrillas

MUNDIAL
D'HANDBOL
FEMENÍ

OBRIM CAMÍ CAP AL

AMB LES MILLORS
HISTÒRIES

www.xala.cat
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol
Dijous 5, 12, 19 i 26 d’agost
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol
Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’agost
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol
Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’agost
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 9 i 23 de juliol
Divendres 6 i 20 d’agost
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS ANSELM CLAVÉ
Dissabte 3 de juliol
Tot el dia. Carrer Anselm Clavé

MERCAT DEL DISC  
Divendres 9 i dissabte 10 de juliol
Tot el dia. Plaça Perpinyà

MERCAT DE BROCANTERS  
i COL·LECCIONISTES
Dissabte 10 i 31 de juliol
Dissabte 14 i 21 d’agost
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

PARADA ENCANTS SOLIDARIS VILANIMAL
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de juliol
Dissabte 7 d’agost
De 9 a 14 h. Plaça Perpinyà

MERCAT ENCANTS SOLIDARIS  
ASSEMBLEA D’ATURATS 
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol
Dissabte 7, 14 i 21 d’agost
Tot el dia. Plaça Can Trullàs

MERCAT SEGONA MÀ AV DE L’HOSTAL
Diumenge 1 d’agost
De 9 a 14 h. Passeig del Parc del Lledoner

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

Informació actualitzada a  
www.granollers.cat/agenda

Rutes audioguiades  
per Granollers

Descobreix el centre històric 
i la ciutat bombardejada
Dos itineraris guiats, disponibles en 
català, castellà, anglès i francès

Descarrega’t l’app gratuïta IZI Travel
i escriu “Granollers” al buscador

La història  
de Granollers,  
al teu aire

Del 21 al 29 d’agost, Festa Major  
de Blancs i Blaus de Granollers
El model de la Festa Major de Blancs i Blaus 2021 està marcada per 
la situació epidemiològica. Es recuperen els nou dies, sense compe-
tició, tot i que es mantindrà la picaresca entre les dues colles.
Blancs i Blaus programaran conjuntament concerts, el pregó, el 
repte i un veredicte simbòlic. També hi haurà programació de les en-
titats festives de la ciutat. Aquest any hi haurà botiga de festa major 
en línia i la recollida dels productes es farà a la Sala Francesc Tarafa. 
Tota la programació i la reserva prèvia d’entrades gratuïtes,  
a partir del 22 de juliol a www.blancsiblaus.cat.
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REPORTATGE

A Granollers s’acaba d’enllestir la 
posada en marxa de la xarxa de calor 
sud que escalfarà amb biomassa set 
edificis públics. A aquesta xarxa cal 
afegir la que ja es va ultimar l’any 
passat a la part nord per a d’altres 
cinc equipaments. El funcionament 
d’aquestes dues xarxes significa la 
substitució de 12 calderes de gas 
per només 3 de biomassa forestal, 
considerada una font d’energia 
renovable. A més, l’ús de la biomassa 
com a combustible, contribueix a 
gestionar els boscos i prevenir els 
incendis forestals aprofitant un recurs 
autòcton. 

Granollers transforma el sistema de calefacció de 
12 edificis públics amb l’ús de biomassa forestal

Set equipaments de la zona sud de la ciutat (la 
Impremta Municipal, el Taller d’Artistes i el Cen-
tre de Cultura Popular i Tradicional La Troca, 
de Roca Umbert; l’Escola Ferrer i Guàrdia, les 
pistes municipals d’atletisme, el Pavelló mu-
nicipal El Parquet, el Pavelló municipal El Tub 
i l’Institut Carles Vallbona) tindran calefacció i 
aigua calenta produïda per una xarxa de calor 
alimentada amb biomassa. A aquests equipa-
ments cal afegir-hi altres cinc que conformen la 
xarxa nord (l’Escola Municipal del Treball, l’Ins-
titut Antoni Cumella, l’Escola Municipal Salvador 
Llobet, l’Escola Salvador Espriu i el Cinema 
Edison), que es va posar en funcionament el 
febrer de 2020.

Millor per al medi ambient

Amb la posada en marxa d’aquestes dues xar-
xes de calor es preveu una reducció anual  
de 330,18 tones de CO2 en relació a les cal-
deres de gas antigues i menys eficients que 
escalfaven aquests edificis. Aquesta xifra su-
posarà també un estalvi anual de 40.353 euros 
en subministrament de gas i manteniment dels 
sistemes de calefacció. 
Per a la construcció de la xarxa sud i les noves 
calderes de biomassa, que fan servir estella 
de fusta procedent de boscos de proximitat, 
s’han invertit 785.000 euros. L’operació ha estat 
cofinançada per la Generalitat i el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER), en el 
marc del Programa operatiu FEDER de Catalu-
nya 2014-2020 (eix prioritari 4, objectiu específic 
4.1.2) amb un import de 544.940,98 euros, i per 
la Diputació de Barcelona, en la convocatòria 
de subvencions per a la instal·lació de calderes 
i/o xarxes de calor municipals alimentades amb 
estella forestal, llenya o pèl·lets, amb un import 
de 199.498,57 euros, a més de per l’Ajuntament de 
Granollers.
Amb el funcionament de la xarxa sud s’evitaran 
cada any l’equivalent a 134,4 tones d’emissions 
de CO2, mentre que l’estalvi econòmic estimat 
serà de 28.042 euros/any. La xarxa sud disposa 
de dues calderes, construïdes en l’àmbit de les 
pistes d’atletisme, per poder abastir d’aigua 

Instal·lacions de la xarxa de 
calor sud, una aposta municipal 
per a la transformació energèti-
ca i la reducció d’emissions de 
diòxid de carboni

BENEFICIS DE L’ÚS DE LA BIOMASSA PER OBTENIR ENERGIA TÈRMICA

Font: Diputació de Barcelona. Biomassa pel Clima
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Les dues xarxes de calor suposaran la reducció 
de 330 tones de CO2 i més de 40.000 euros  

d’estalvi anual en gas i manteniment

calenta més equipaments en un futur.
D’aquesta manera, Granollers reafirma el seu 
compromís amb la transició energètica i el 
foment de les energies renovables i aposta per 
les xarxes de calor com a tecnologia innovadora, 
amb calderes de baixes emissions que com-
pleixen amb la normativa europea i local sobre 
qualitat de l’aire. Una energia neta, renovable i 
compartida entre diverses instal·lacions.

BIOenergia per al desenvolupament local

Les xarxes sud i nord de biomassa de Grano-
llers s’emmarquen en l’operació “BIOenergia 
per al desenvolupament local”, que té com a 
principals objectius incrementar la participació 
de la biomassa com a font d’energia renovable 
per a usos tèrmics, tenint en compte criteris 
d’eficiència, seguretat i diversificació energètica. 
I, alhora, consolidar un sector econòmic a l’en-
torn de l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal, com a oportunitat de creixement eco-
nòmic i de creació de llocs de treball qualificats.
D’altra banda,  per donar a conèixer el funciona-
ment de les xarxes de calor i els avantatges de 
la biomassa respecte a combustibles derivats 
del petroli, l’Ajuntament ha creat una exposició 
itinerant que es podrà veure a diferents espais 
de la ciutat. Ja s’ha exposat a l’Escola Municipal 
del Treball i a l’Institut Carles Vallbona i, del 
15 al 29 d’octubre, coincidint amb la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible (#EUSEW2021), 
es podrà veure a la Biblioteca Roca Umbert. La 
mostra, també es pot consultar en línia dins de 
la pàgina www.granollers.cat/bioenergia.

La xarxa sud 
disposa de dues 

calderes per 
poder abastir 

d’aigua calenta 
més equipaments 

en un futur

ENERGIA NETA

COM FUNCIONA UNA CALDERA DE BIOMASSA?

Les dues xarxes de calor de Granollers estan orientades  
a diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030 aprovada per Nacions Unides.

Font: Diputació de Barcelona. Biomassa pel Clima

Font: Institut Català d’Energia

5

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JULIOL-AGOST DE 2021

https://www.granollers.cat/bioenergia


ACTUALITAT

El juliol passat va entrar en vigor a Granollers la 
limitació de velocitat a 30 km/h a tota la ciutat, 
una mesura pensada per reduir la contaminació 
i millorar la seguretat, el medi ambient i la salut 
de la ciutadania. Aquesta limitació i altres me-
sures com la prohibició d’aparcar motocicletes 
i ciclomotors sobre les voreres i a altres zones 
destinades als vianants, han quedat incorpora-
des a la nova Ordenança municipal de circulació 
de vianants i vehicles de Granollers, aprovada 
pel Ple municipal el 30 de març. 
Tant la limitació de velocitat de la normativa 
Ciutat 30, que ja estava prevista al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM), com la prohibició d’aparcar les 
motocicletes i ciclomotors en espais destinats 
a vianants, es van començar a implantar fa un 
any, accelerades amb l’arribada de la Covid-19, 
per promoure una mobilitat segura i sostenible, 
sigui a peu, en bicicleta o en patinet. 
Els carrers de Granollers tenen limitada la 
velocitat a 30 km/h, excepte els que ja tenen 
limitacions de 10 i 20 km/h a les illes de via-
nants o a altres carrers amb elevada presència 
de vianants o propers a centres educatius. Les 
carreteres interurbanes com són la ronda Sud i 
la carretera del Masnou, com que són titularitat 
de la Generalitat de Catalunya, tenen velocitats 
superiors regides per ordenances que no són 
competència municipal. 

Prohibició de patinets elèctrics en voreres 
i zones de vianants 

Des de fa uns mesos s’ha produït una modifica-
ció en les normes de circulació dels vehicles de 

Granollers promou la seguretat viària, amb una velocitat 
màxima de circulació de 30 km/h a tota la ciutat

mobilitat personal (VMP) motoritzats: no poden 
circular, en cap cas, per voreres i altres zones 
de vianants. Aquest canvi en les limitacions 
de circulació dels patinets elèctrics és fruit de 
l’entrada en vigor de les modificacions al Regla-
ment General de Vehicles de la Direcció General 
de Trànsit (DGT), en data 1 de gener de 2021. 
Aquest reglament defineix el VMP com a vehicle 
i el punt 121.5 explicita que la circulació de tota 
classe de vehicles en cap cas s’ha d’efectuar 
per les voreres i altres zones de vianants.
Disposa de jerarquia normativa superior a 
l’Ordenança municipal de circulació de vehicles 
i vianants de l’Ajuntament de Granollers i, per 
tant, deixa sense efecte la part de l’articulat de 
l’Ordenança municipal que permet la circulació 
de VMP en determinades circumstàncies per les 
voreres i altres zones de vianants. És a dir, que 
queda totalment prohibida la circulació de VMP 
motoritzats per voreres i altres zones destina-
des a vianants.

La nova 
Ordenança 

municipal de 
circulació recull 

les mesures 
de Ciutat 30 i 
la prohibició 

d’aparcar 
motocicletes 
i ciclomotors 
en espais de 

vianants
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Convocatòria d’ajuts Pla de mesures socioeconòmiques 2021
DESTINATARIS IMPORTS REQUISITS

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

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Granollers treballen conjuntament projectes  
de recuperació econòmica

La diputada de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelo-
na, Eva Menor, s’ha reunit amb l’alcalde, Josep 
Mayoral, i la primera tinent d’alcalde, Alba Bar-

nusell, per treballar conjuntament i impulsar 
iniciatives de recuperació econòmica després de 
la crisi ocasionada per la Covid-19.
La primera tinent d’alcalde, Alba Barnusell, ha 
explicat que “compartim projectes i aliances i 
que des de l’Ajuntament treballem amb voluntat 
de fer xarxa per construir futur. La recuperació 
econòmica és clau”.
La Diputació ha presentat un centenar de pro-
jectes, amb un impacte total de 1.700 milions 
d’euros, que podrien rebre fons d’aquest pro-
grama europeu i ajudar a rellançar el territori. 
És per això que la Diputació ha iniciat el progra-
ma “Next Diba. Projectes locals, participació i 
aliances per a la recuperació”, a partir del qual 
posa tota la seva infraestructura de suport al 
servei dels ajuntaments per facilitar que puguin 
presentar-se a les convocatòries del govern 
estatal amb relació als fons europeus. 
Els projectes es poden consultar a la pàgina 
web www.diba.cat/web/next-diba.
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La majoria de les ciutats de l’Arc Metropoli-
tà tenen menys autonomia financera, menys 
ingressos per càpita i menys capacitat fiscal que 
els municipis del seu entorn i, per contra, han 
de suportar una major despesa social que la 
mitjana.
Aquesta és una de les conclusions que es des-
prèn d’un estudi de l’Institut de Govern i Políti-
ques Públiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que s’ha presentat durant la jornada 
“La metròpoli postcovid. La contribució i els 
recursos de les ciutats de l’Arc Metropolità”.
L’estudi, encarregat per l’Ajuntament de Mataró, 
fa una radiografia de l’evolució de la demografia, 
les finances, la tributació i la despesa social de 

L’Arc Metropolità vol influir en la governança i 
planificació territorial per evitar desigualtats

la capital del Maresme i, contextualitzant-la, 
analitza també la d’altres ciutats on s’observa 
una dinàmica similar: Terrassa, Sabadell, Vila-
nova, Granollers i Vilafranca.
Els màxims representants polítics d’aquests 
municipis han participat en un debat en el qual 
han reivindicat poder influir en la governança 
i la planificació territorial de Catalunya, amb 
l’objectiu d’aplicar polítiques de reequilibri, 
redistribució i compensació, davant la realitat 
d’haver d’assumir la concentració de més po-
blació amb necessitats socials bàsiques.
Els directors de l’estudi, Oriol Nel·lo i Ismael 
Blanco, han destacat que la segregació i les di-
ferències intermunicipals “han saltat d’escala” 
i han fet valdre la reclamació redistributiva dels 
alcaldes de l’Arc Metropolità amb el propòsit 
de fer una Catalunya més equitativa. L’alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral, ha recordat que 
“fa anys que s’ha obviat l’instrument de cogo-
vernança i també els diferents instruments que 
tendien a la lluita contra la segregació i que no 
es planegen les infraestructures de reequilibri 
territorial com cal”.
A la jornada han participat diversos alcaldes 
i alcaldesses que formen part de l’associació 
de municipis de l’Arc Metropolità, nascuda el 
passat mes d’abril, per defensar les ciutats de 
la segona corona metropolitana: Martorell, Vila-
franca del Penedès, Mollet, Granollers, Vilanova 
i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell i Terrassa.

Coincidint amb el 83è aniversari del bombardeig de Granollers, la pre-
sidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha visitat la ciutat. 
Ha assistit al cementiri a l’acte de record a les víctimes i ha exposat que 
“la tragèdia viscuda per tantes dones, homes, nenes i nens ens ha de 
servir per treballar amb més intensitat, amb més dedicació i amb més 
entusiasme en un futur ple d’esperança i d’il·lusió”.
Meritxell Batet, acompanyada de l’alcalde, ha visitat també el refugi de 
la plaça Maluquer i Salvador i s’ha desplaçat a l’Ajuntament de Gra-
nollers per signar al Llibre d’Honor de la Ciutat, en el que ha posat de 
manifest que “des de les institucions públiques mai no podem oblidar 
la nostra història que de ben segur ens ajudarà a governar millor i 
a generar més benestar als nostres ciutadans. Avui mirem al futur i 
treballem per fer possible els somnis i la convivència en pau de tota la 
societat”.

Visita de la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, 
a Granollers
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Conveni amb col·legis professionals per fomentar 
la rehabilitació i millorar l’eficiència energètica 
dels edificis

L’Ajuntament de Granollers, en el marc del pla 
d’acció del Pla Local d’Habitatge (2018-2023) 
està desenvolupant i preveu una sèrie d’actu-
acions adreçades a promoure la millora de la 
qualitat del parc d’habitatges de la ciutat: pro-
grames d’ajudes per a la millora de l’accessibi-
litat, de l’eficiència energètica i de rehabilitació 
de façanes i mitgeres. 
A més, com una de les prioritats del Programa 
d’Acció Municipal, s’aposta pel foment de la 
rehabilitació dels envolupants dels edificis per 
a la millora de l’eficiència energètica, i per a 
la transformació i la regeneració urbana de la 
ciutat, a fi d’afavorir la revitalització d’espais i 
els nous usos en espais buits o degradats.
I és que un 40 % de l’energia total consumida 
prové dels edificis i, per això, l’Ajuntament consi-
dera que l’estratègia de rehabilitació energètica 
ha de ser prioritària. També per abordar els 
reptes plantejats des de la Unió Europea per 
reduir les emissions de CO2 en un 55 % de cara 
al 2030.
En aquest sentit, d’acord amb el PAM, l’Ajun-
tament de Granollers ja està treballant en una 
nova etapa d’ajudes a la rehabilitació d’habitat-
ges i en el pla d’intervenció integral del conjunt 
residencial de Primer de Maig, al barri Sota el 
Camí Ral, que inclou la millora tant de l’entorn 
com dels edificis, amb la rehabilitació energèti-
ca dels habitatges i la millora de l’accessibilitat. 

Així mateix, també preveu programes d’inter-
venció social i comunitària. 
Aquest és un dels projectes estratègics per als 
quals l’Ajuntament de Granollers buscarà finan-
çament a través dels fons europeus de recupe-
ració, els coneguts com a Next Generation. 

Un conveni de col·laboració  
pioner a Catalunya

Per fer realitat aquests projectes i assolir els 
reptes plantejats, caldrà la realització de tre-
balls tècnics a càrrec d’arquitectes, arquitectes 
tècnics o enginyers, com els informes d’avaluació 
i diagnosi del parc d’edificis de Granollers, per 
tal de conèixer-ne l’estat i fer les propostes de 
rehabilitació i renovació necessàries, així com de 
la resta de treballs tècnics derivats. 
Per això, l’Ajuntament de Granollers ha signat 
un conveni marc de col·laboració amb el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona; el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya; i el Col·legi Ofici-
al d’Enginyers Industrials de Catalunya que 
integren la Intercol·legial Tècnica del Vallès, un 
espai intercol·legial de professionals experts pel 
que fa a la vida dels edificis i dels habitatges. 
També pel que fa a les possibilitats de transfor-
mació i millora, o a les problemàtiques especí-
fiques.
Aquest acord, pioner a Catalunya, preveu el 
suport dels tres col·legis professionals i dels 
seus respectius col·lectius tècnics per elabo-
rar els informes d’avaluació i diagnosi del parc 
d’edificis de Granollers, per tal de conèixer-ne 
l’estat i fer les propostes de rehabilitació i 
renovació necessàries, així com de la resta 
de treballs tècnics que se’n derivin. També el 
desenvolupament d’activitats relacionades amb 
la informació i conscienciació dels processos 
de regeneració urbana, eficiència energètica i 
salubritat dels edificis i habitatges destinats a la 
ciutadania, i també als col·lectius tècnics, clau 
en tots els processos de millora i transformació 
dels entorns construïts.
El període de vigència d’aquest conveni marc 
serà de quatre anys, que es podrà prorrogar 
quatre anys més, i es crearà una comissió de 
seguiment, formada per una representació de 
l’Ajuntament i de cadascun dels tres col·legis, 
que es reunirà com a mínim una vegada cada 
tres mesos.

Representants de 
l’Ajuntament de Granollers i 
dels tres col·legis que inte-
gren la Intercol·legial Tècnica 
del Vallès 
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El Servei Local d’Ocupació continua treballant 
per generar continguts i espais virtuals que su-
posin una alternativa a la presencialitat amb l’ob-
jectiu d’afavorir l’ús d’internet entre les persones 

usuàries i potenciar l’autonomia personal en la 
recerca de feina. 
Així, s’ha actualitzat la web www.granollers.
cat/ocupacioempresa/SLO, on es pot trobar la 
descripció del servei, l’accés al formulari per 
apuntar-se si s’està en situació d’atur o de mi-
llora d’ocupació, accés a les ofertes de treball, 
així com un enllaç a la web de Can Muntanyola 
per a les empreses que necessiten persones 
treballadores. També, s’ha incorporat un nou 
apartat d’orientació laboral, i l’espai Club de 
Feina - Ofertes de Treball s’ha actualitzat amb 
novetats com un escriptori virtual amb un banc 
de recursos, material i documentació per afa-
vorir la recerca de feina.
A més, el Club de Feina ha tornat a obrir les 
seves portes amb atenció presencial i cita 
prèvia, seguint totes les mesures sanitàries de 
la Covid-19. 

La web del Servei Local d‘Ocupació suma noves eines  
per a la recerca de feina

Un total de 43 empreses i 47 alumnes de set cen-
tres educatius de Granollers (Escola Pia, Educem, 
Institut Carles Vallbona, Institut Antoni Cumella, 
Institut Celestí Bellera, Institut Marta Estrada i 
EMT) han participat aquest curs 2020-2021 en 
una nova edició del Projecte Singular Junts.
Des del curs 2008-2009, per iniciativa de 
l’Escola Pia, l’Ajuntament de Granollers, amb 
la col·laboració del Departament d’Educació 
de la Generalitat, participa en aquest projecte 

47 alumnes i 43 empreses han participat al 
Projecte Singular Junts 2020-2021

educatiu que cada any permet graduar més 
alumnes de 4t d’ESO i, per tant, ajuda a reduir 
el fracàs escolar a la nostra ciutat, que segons 
dades del curs 2019-2020 se situa a Granollers en 
el 4,99 % (joves amb 16 anys o més que surten 
dels centres educatius sense l’ESO, xifra extreta 
a partir de la informació facilitada pels mateixos 
centres).
L’11 de juny es va fer a la sala Tarafa l’acte de 
cloenda d’aquest curs del Projecte Singular 
Junts i es va reconèixer l’esforç de l’alumnat, 
la implicació de les tutores i de les famílies, i 
l’interès de les empreses participants. I és que 
aquest projecte no només té com a objectiu que 
l’alumnat de 3r d’ESO pugui passar amb bons 
resultats a 4t i que el de 4t es pugui graduar, 
sinó que també ajuda a orientar els i les joves 
en la presa de decisions quan acaben l’etapa 
obligatòria d’escolarització. Al llarg del curs, i 
ja en van 13, 47 alumnes de 3r i 4t d’ESO de la 
ciutat han compartit temps i espai amb personal 
sanitari, administratiu, mecànics, personal de 
manteniment, comerciants, perruquers... i això 
els ha permès tenir un primer contacte amb 
el món laboral i també adquirir competències 
assimilables per poder acreditar l’ESO. 

Imatge final de l’acte de 
cloenda amb el professorat i 
l’alumnat participant
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Les zones de repartiment són: Granollers, 
Canovelles, Parets, Lliçà d’Amunt, Lliçà d’Avall, 
Vilanova del Vallès, Montmeló, Montornès del 
Vallès, l’Ametlla del Vallès, la Garriga i, la Roca 
del Vallès.

Col·laboració entre l’Ajuntament  
i la Diputació de Barcelona

Aquesta iniciativa s’ha pogut concretar gràcies 
al suport i la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Granollers i la Diputació de Barcelona, els quals 
aposten per la promoció del comerç local. Així, 
s’ha invertit 15.000 euros en la digitalització del 
mercat.

Ja es pot comprar en línia al mercat  
de Sant Carles de Granollers
El mercat de Sant Carles s’adapta als nous 
temps i ha decidit presentar la seva botiga en 
línia, que ja està disponible a la web  
www.mercatsantcarles.com. L’objectiu és facili-
tar la compra i la distribució dels productes del 
mercat amb comoditat i seguretat mitjançant 
internet i el lliurament a domicili. 
A través de la web, tothom que ho desitgi podrà 
comprar en línia, escollir els productes i rebre’ls 
a domicili (pagant un determinat import en 
funció de la zona on visqui); o també es poden 
recollir al mateix mercat (gratuïtament), i evitar 
així les aglomeracions i el desplaçament.
La botiga ofereix un sistema totalment segur i 
permet fer el pagament amb targeta de crèdit o 
amb serveis com Bizum i Paypal.
La plataforma en línia presenta els mateixos 
productes de qualitat que es venen a les para-
des del mercat i seran els mateixos paradistes 
els que prepararan les comandes, fins i tot amb 
l’opció de personalitzar-les, ja que la plataforma 
permet afegir notes de com es volen els pro-
ductes (la carn a tall fi, talls gruixuts, la fruita 
madura, etc.).

La venda en línia, canal fonamental per al 
comerç de proximitat

En aquests moments deu parades del mercat 
ofereixen la venda en línia. S’espera que els me-
sos vinents la resta de paradistes se sumaran 
a la plataforma, perquè els hàbits de consum i 
de compra estan variant a conseqüència de la 
pandèmia i la compra en línia s’està consolidant 
com un canal de venda fonamental, també per 
al petit comerç i el comerç de proximitat.

Horaris de repartiment i zones

Les franges establertes de repartiment són els 
dimecres i els divendres de 13 a 15 h i de 17 a 19 h 
i els dissabtes de 13 a 15 h. Aquestes franges es 
podran ampliar en funció del nombre de coman-
des fetes.
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Durant el curs 2020-21, el Consell dels Infants 
ha tingut un paper molt actiu en el Pacte de 
Ciutat, participant en el grup “Ciutat saludable i 
sostenible”, amb un treball en profunditat sobre 
la mobilitat, i els camins i entorns escolars se-
gurs i saludables, en col·laboració amb l’Arrel-
Fòrum de les Adolescències.
En l’audiència amb l’alcalde de cloenda del curs, 
celebrada el 16 de juny, el Consell dels Infants 
va compartir les seves conclusions sobre una 

proposta nova molt atractiva i que no es trobava 
en els punts de treball previstos per a aquest 
curs. Es tracta de “Granollers, cap a una ciutat 
jugable”, una reflexió sobre criteris a tenir en 
compte en el disseny dels parcs, jardins i espais 
de joc per tal d’esdevenir una ciutat jugable. 
Totes les valoracions al respecte seran compar-
tides a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant aquest any el Consell ha participat de 
manera activa en el CNIAC, el Consell Nacional 
de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, i 
ha treballat en col·laboració amb l’Arrel-Fòrum 
de les Adolescències en temes com el manifest 
sobre els drets dels infants del 20 de novem-
bre o l’enquesta sobre el nom de la nova web 
del CNIAC.
El Consell dels Infants de Granollers és un 
òrgan de participació ciutadana amb la finalitat 
que els infants siguin consultats i escoltats, 
en relació amb els afers que els afecten com 
a ciutadans, perquè d’aquesta manera esde-
vinguin partícips de les decisions que es pre-
nen. El Consell es reuneix un cop al mes i una 
vegada a l’any se celebra l’audiència pública o 
ple municipal extraordinari amb presència de 
l’alcalde, personal tècnic, i regidors i regidores 
del consistori.

El Consell dels Infants proposa una ciutat 
jugable i entorns escolars segurs i saludables 

L’Audiència amb l’alcalde  
es va celebrar el 16 de juny  
a la Sala Tarafa

L’Arrel-Fòrum de les Adolescències tanca un curs ple d’activitat  
i marcat per la Covid-19
Una vintena de nois i noies de 12 a 16 anys, representants de diferents es-
coles, instituts i entitats de lleure de la ciutat, van participar en l’audiència 
amb l’alcalde celebrada el 23 de juny a la Sala Tarafa.
Durant el curs 2020-2021, l’Arrel-Fòrum de les Adolescències ha tingut un 
paper molt actiu en el Pacte de Ciutat, col·laborant amb el Consell dels 
Infants en el grup “Ciutat sostenible i saludable”, treballant propostes de 
camins escolars segurs i saludables. 
L’Arrel ha fet un treball transversal sobre participació, ciutadania, compro-
mís i responsabilitat social. S’ha donat continuïtat als temes relacionats 
amb la salut i la sexualitat, com la guia de lectura LGTBI+ “Diversxs”, i 
amb l’emergència climàtica, seguint vinculats amb la Taula Jove per l’Acció 
Climàtica que dona suport al projecte europeu “EYES”. També cal destacar 
l’adhesió a la campanya del Parlament Europeu “Un árbol por Europa” i al 
projecte “Climatubers”, i les activitats amb la professora i activista eco-
feminista Yayo Herrero, entre molts altres projectes com el del del grup 
de Comunicació a les xarxes socials (Instagram, @arrelGRN) o el treball 
sobre propostes de cinema i teatre jove.
L’Arrel segueix formant part activa del CNIAC (Consell Nacional d’Infància i 
Adolescència), on té un representant en qualitat de vicepresident.
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Primera  
trobada  
del projecte 
europeu 
Climatubers

El 16 de juliol l’Ajuntament de Granollers 
va organitzar la primera jornada de portes 
obertes del projecte europeu “Climatubers” 
a la Biblioteca de Roca Umbert. L’objectiu 
de la trobada va ser presentar el projecte a 
possibles persones interessades a participar-
hi. Hi van assistir una quinzena de persones i 
les seves aportacions serviran per dissenyar 
els tallers que s’impartiran en el marc del 
projecte.
Granollers és un dels sis socis europeus del 
projecte “Climatubers-Influencers for Chan-
ge. Participatory Video and Digital Storytelling 
against climate-driven inequalities”, que 
reuneix un consorci d’organitzacions que tre-
ballaran per vincular les tecnologies digitals 
amb l’acció social.

www.granollers.cat/ajuntament/climatubers

Jardins de Rita Gibernau 
Riera, a Can Bassa

La mestra de Palou Rita Gibernau dona 
nom a un espai verd i parc de Can Bassa

Granollers ha sumat al seu nomenclàtor un nou 
nom de dona. Des d’inicis de juny l’espai verd i 
parc del barri de Can Bassa situat al costat de 
l’institut Celestí Bellera, entre els carrers Esteve 
Terrades i del Pallars i el camí de Can Bassa, 
porta per nom Jardins de Rita Gibernau Riera 
(1898-1958).
L’espai s’ha batejat en record a Rita Gibernau, 
qui fou mestra de Palou de 1928 a 1950 i dona 
del també mestre Celestí Bellera. Així, gairebé 

50 anys després que l’institut, a tocar dels jard-
ins, es bategés amb el nom de Celestí Bellera, 
els noms d’aquest matrimoni de mestres es 
retroben al barri de Can Bassa.

El cinquè projecte de “Fem un jardí”

Els Jardins de Rita Gibernau són el resultat del 
5è projecte del programa “Fem un jardí” que 
promou l’Ajuntament i que implica l’alumnat 
en la definició d’espais públics propers als 
seus centres educatius. L’alumnat de 1r d’ESO 
de l’institut Celestí Bellera va participar en la 
definició d’aquest espai que va executar Obres 
i Serveis Roig, SA, per un import de 293.781,26 
euros, IVA inclòs.
El parc, de 2.640 m2, té diferents espais: un de 
tancat amb sorra, amb jocs per als més petits; 
un segon, amb jocs d’escalada per a infants 
més grans; i un tercer amb elements per fer 
exercicis de fitnes. 
També hi ha bancs, papereres i una font, i s’hi 
han plantat 34 arbres amb flors i fruits per fer 
ombra a l’estiu, i altres de fulla caduca per 
deixar passar el sol a l’hivern.
Els quatre projectes anteriors del programa 
“Fem un jardí” van ser el Parc de les Cinc, amb 
l’escola Granullarius; el Parc de la Mediterrània, 
amb l’escola Mestres Montaña; el Parc de Can 
Gili, amb l’escola Pau Vila; i el Parc de l’Església 
de Fàtima, amb l’escola Fàtima.
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La ciutat té un nou mural obra de 3TTMAN (Louis Lambert), que ha donat 
llum, color i vida en el mur d’un edifici del carrer de Vidal i Jumbert. L’artista 
s’ha inspirat en les reflexions que el veïnat, les entitats i un equip d’educadors 
socials han fet sobre el confinament i la pandèmia. Un quiosc en desús, con-
vertit en “La Quiosca”, a la plaça Llibertat ha estat el punt de trobada d’aquest 
procés reflexiu. 3TTMAN ha plasmat en el mur els contrastos de l’època del 
confinament i ha pintat “el retorn de la natura a la ciutat, amb quatre animals 
que estan vigilant, cuidant i mirant un edifici, que és l’Hospital”.

Un mur ple de vida i color

Fem Festa Major de Blancs i Blaus  
de Granollers adaptada

Aquest 2021, malgrat que encara estem en una 
situació epidemiològica marcada per les restric-
cions de la Covid-19, seguint les mesures del 
moment, Granollers recupera els nou dies de 
festa i del 21 al 29 d’agost fa la Festa Major de 
Blancs i Blaus adaptada.
Hi haurà cinc espais principals amb una progra-
mació conjunta de concerts de Blancs i Blaus, 
actes organitzats per la comissió de festa major 

i els organitzats per les entitats de cultura 
popular i tradicional de la ciutat. Aquests espais 
són els parcs de Ponent i de Torras Villà, plaça 
Barangé, Roca Umbert i Parc Firal.
Aquesta festa major no hi haurà els actes com-
petitius, tot i que es manté la picaresca entre 
Blancs i Blaus i, per tal de mantenir l’essència 
de la festa, hi haurà un pregó conjunt entre les 
colles, el Repte, moment de “pique” en el qual 
Blancs i Blaus es repten i l’últim dia hi haurà un 
veredicte simbòlic.
Per poder participar en els actes i concerts cal-
drà fer reserva prèvia de les entrades que són 
gratuïtes, però que cal adquirir, a partir del 22 
de juliol, a www.blancsiblaus.cat.
I enguany torna la botiga de la festa major però 
en format en línia. Mocadors, samarretes i tot el 
marxandatge es podrà consultar en un catàleg 
a la web i fer les compres. La recollida dels 
productes es farà a la Sala Francesc Tarafa del 
20 al 28 d’agost.
Amb la voluntat i ganes de recuperar la Festa 
Major es convida a tothom a posar-se el mo-
cador i tenyir Granollers de blanc i blau quan 
l’estiu s’acaba i comença a fresquejar. 

Presentació del model de la 
Festa Major de Blancs i Blaus 
2021, a Roca Umbert
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Comença l’Obert x Vacances 
a Roca Umbert
La fàbrica Roca Umbert torna a ser un dels escenaris 
principals de la cultura aquest mes de juliol. L’àmplia 
oferta inclou concerts, diàlegs, dansa, teatre, art, imatge 
i cinema, tot gratuït i a l’aire lliure.
En els diàlegs participaran noms tan potents com Lali 
Alvárez (dramaturga, directora d’escena i escriptora), 
Núria Vila (dissenyadora), Tanit Plana (fotògrafa) o Josep 
Maria Aragay (basket beat), conversant sobre temes com 
l’ecologia, el feminisme o el treball comunitari relacionats 
amb l’art i la cultura. El moviment també tindrà un paper 
destacat amb moltes propostes per a tots els públics, 
entre les quals destaca l’espectacle Rise, de la companyia 
Wonderground i la dansa integrada del col·lectiu Liant 
la Troca amb Aquí no baila ni dios. A més, per primera 
vegada el Teatre Auditori se suma a la programació de 
l’Obert amb propostes com Moonlight Serenade de Las Di-
vinas; 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. El dis-
sabte 10 de juliol s’ha programat la Nit de Curtmetratges 
Fantàstics i de Terror organitzada en el marc de Cinema-
freshhh!, el festival de cinema a la fresca de Granollers. I 
la fàbrica es transformarà externament amb el mural que 
pintarà l’artista urbà Jofré Oliveras. Totes les entrades a 
les activitats són gratuïtes, però cal reserva prèvia.

Circ espectacular per a tots 
els públics!
El 24 de juliol, a les 20 h al Parc Firal, la companyia de 
circ francesa Bivouac presenta Perceptions, un viatge 
al cor de l’imaginari quàntic on l’infinitament gran es 
troba amb l’infinitament petit. Una estructura difractada 
revela espai i temps relatius, dimensions paral·leles. Una 
realitat emergeix lentament a l’ull ocular, a mesura que 
l’exploració de l’home evoluciona i el món es torna impre-
dictible i convida a somiar amb altres realitats.
La història de la companyia Bivouac és la força que neix 
de tres camins artístics únics. Una trobada entre l’artis-
ta visual i l’escenògraf apassionat pel circ, un director a 
la recerca de nous llenguatges artístics i un artista que 
busca desafiar el seu cos fins al límit. Impulsats per una 
ferma creença que encara no s’ha explorat tot, i posant 
en fricció la sensibilitat artística, obren el camí a nous 
escrits.
Encarnen, sobretot, un ofici i una energia humana. És la 
visió del circ creatiu que s’esforcen a transmetre. Fer del 
llenguatge corporal un canal de sensacions, despertar 
l’inconscient nodrint-lo d’emoció, donant lloc a formes 
inesperades.
Invitacions a www.granollers.cat/segueixcultura 
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juliol

1 DIJOUS
17 h — Parc Firal de Granollers
MUSIK N VIU
Dosha, Dj Monkey i Dj Letung
Org.: Associació Konghost i Ajuntament  
de Granollers

20 h — Roca Umbert, espai exterior
OBERT X VACANCES
Concert amb Marala

22 h — Noves pistes cobertes  
de Can Bassa
CINEMAFRESHHH! 
Projecció de la pel·lícula  
Pequeña Miss Sunshine,  
de Valerie Faris i Jonathan Dayton

2 DIVENDRES
19 h — Roca Umbert, 
espai exterior
OBERT X VACANCES
Circuit nòmada de FiraTàrrega:  
Rise, espectacle de dansa de la 
companyia Wonderground

20 h — Parc Firal de Granollers
MUSIK N VIU
Gran nit amb Lildami, Saigon  
i The Tyets
Org.: Associació Jovent Ignorat i 
Ajuntament de Granollers

20.15 h — Roca Umbert,  
espai exterior
OBERT X VACANCES
Residència 0, peça de dansa  
del col·lectiu Llego tarde
Resident del Centre d’Arts  
en Moviment

22 h — Plaça de les grades  
de Can Gili
NITS D’ESTIU
LES DONES PRENEN L’ESCENARI
Isabel Vinardell & Isabelle 
Laudenbach en concert (flamenc)

3 DISSABTE
18 h — Parc Firal de Granollers
MUSIK N VIU
Angel Molina, Elias Fabré (Live!), 
Nocturn, Yüri
Visuals by Frau Recerques Visuals
Org.: Associació Konghost i  
Ajuntament de Granollers

19.30 h — Roca Umbert,  
espai exterior
OBERT X VACANCES
Masterclass de jazz steps  
amb Xavi Swing
Nivell obert
Amb la col·laboració de LindyFrogs

21 h — Roca Umbert,  
espai exterior
OBERT X VACANCES
Masterclass de jazz steps  
amb Xavi Swing
Nivell avançat
Amb la col·laboració de LindyFrogs

4 DIUMENGE
20 h — Roca Umbert
OBERT X VACANCES
Espectacle Moonlight Serenade  
de Las Divinas
El millor de Las Divinas en un nou 
espectacle. Una celebració de 15 anys 
de carrera amb els millors hits de la 
seva trajectòria. 
Un concert íntim a cau d’orella: 
Música en directe, coreografies, gags, 
humor i seducció en un cabaret únic i 
reivindicatiu.

6 DIMARTS
17.30 h — Museu de Ciències Naturals
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ 
«Què mengem avui» d’Ada Parellada i 
Agnès Villamor
Amb Ada Parellada

18.30 h — Plaça de les grades  
de Can Gili
DIVERESTIU
ESPECTACLE FAMILIAR
Les vacances de Madame Roulotte  
amb Cia. La Bleda

22 h — Parc Torras Villà
CINEMAFRESHHH! 
Cegado por la luz
Preu: gratuït (es pot llogar gandula  
per 3 euros).

7 DIMECRES
19 h — Roca Umbert, espai exterior
OBERT X VACANCES
GANDULEGEM AMB... 
Diàlegs d’art i compromís dinamitzats 
per Margarida Troguet

8 DIJOUS
19 h — Sala Francesc Tarafa
LLETRA ESTESA
Varosha, amb Mireia Calafell  
i Björt Rùnars
El recital ens planteja qui som arran 
de Varosha, una destinació turística 
de la Mediterrània que va quedar 
deshabitada després de la invasió 
turca del 1974, un espai que, pel fet 
de poder ser habitat una altra vegada, 
permet pensar noves maneres de fer.

20 h — Roca Umbert, espai exterior
OBERT X VACANCES
Concert amb Núria Graham

22 h — Plaça de davant  
del Centre Cívic Nord
CINEMAFRESHHH! 
Projecció de la pel·lícula  
Viaje a Darjeeling, de Wes Anderson

9 DIVENDRES
19 h — Roca Umbert, espai exterior
OBERT X VACANCES
Mostra del dispositiu escènic  
fet al laboratori de creació amb el 
Col·lectiu Big Bouncers

20.15 h — Centre d’Arts en Moviment 
de Roca Umbert
OBERT X VACANCES
El desig de ser un llimac (si els llimacs 
són cargols sense closca), performance  
i instal·lació artística de Neus Masdeu

juliol
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22 h — Pati de les escoles de Palou
NITS D’ESTIU
LES DONES PRENEN L’ESCENARI
Clara Gispert en concert

22 h — Roca Umbert,  
espai exterior
CINEMAFRESHHH!
NIT DE CURTMETRATGES FANTÀSTICS 
I DE TERROR
Amb el suport de Cinema Edison  
i Fantàstik Granollers

10 DISSABTE
18 h — Roca Umbert,  
Nau de Dents de Serra
OBERT X VACANCES
Aquí no baila ni dios, espectacle  
de dansa integrada a càrrec de  
Liant la Troca

20 h — Parc Torras Villà
Aplec de nit 
Amb les cobles Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona, Jovenívola de Sabadell i 
Principal del Llobregat
Reserves al Whatsap 691 912 565  
i sardanistagranollers@gmail.com
Org.: Agrupació Sardanista

11 DIUMENGE
11.30 h — Museu de Ciències Naturals
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ
«Què mengem avui» d’Ada Parellada  
i Agnès Villamor
Amb Agnès Villamor

20 h — Roca Umbert, espai exterior
OBERT X VACANCES
Concert Un estiu d’orquestra! amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers
Un concert fresc i estiuenc, apte per a 
tots els públics, on gaudir de les més 
conegudes i meravelloses melodies 
de la Història de la música, des del 
Barroc fins al s. XX amb l’Orquestra de 
Cambra de Granollers.

13 DIMARTS
22 h — Parc Torras Villà
CINEMAFRESHHH! 
Projecció de la pel·lícula  
La boda de Rosa, d’Icíar Bollaín
Preu: gratuït (es pot llogar gandula per 
3 euros).

14 DIMECRES
18.30 h — Pista annexa del pavelló  
de Can Bassa
DIVERESTIU
ESPECTACLE FAMILIAR
El peix irisat amb Tanaka Teatre

19 h — Roca Umbert, espai exterior
OBERT X VACANCES
GANDULEGEM AMB... 
Diàlegs d’art i compromís dinamitzats 
per Margarida Troguet

15 DIJOUS
19 h — Sala Francesc Tarafa
LLETRA ESTESA
Treure’ns robins, amb El Pèsol Feréstec

20 h — Roca Umbert, espai exterior
OBERT X VACANCES
Concert amb El Petit de Cal Eril

22 h — Pati de les antigues escoles 
de Palou
CINEMAFRESHHH! 
Projecció de la pel·lícula  
Captain Fantastic, de Matt Ross

16 DIVENDRES
De 18 h a 22 h — Roca Umbert,  
Sala Zero de l’Espai d’Arts
OBERT X VACANCES
Instal·lació Reconstrucció,  
a càrrec de Nathalie Rey,  
a cura de Sara Catalán

19 h — Roca Umbert,  
Centre d’Arts en Moviment
OBERT X VACANCES
Projecció i col·loqui de  videodansa 
creada al laboratori de videodansa i 
creació coreogràfica, a càrrec d’Ignasi 
Castañé i Laia Santanach

MIREIA CALAFELL  
I BJÖRT RÙNARS
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20 DIMARTS
18.30 h — Plaça Jaume I  
El Conqueridor
DIVERESTIU 
ESPECTACLE FAMILIAR
Jardineries a bon ritme  
amb la companyia A Bon Ritme

22 h — Parc Torras Villà
CINEMAFRESHHH!
Projecció de la pel·lícula No matarás, 
de David Victori 
Preu: gratuït (es pot llogar gandula 
per 3 euros).

22 DIJOUS
19 h — Sala Francesc Tarafa
LLETRA ESTESA
La força incendiària de les paraules  
a càrrec de David Fernández, veu  
i Lu Roi, instruments
La poesia reivindicativa d’Erri De 
Luca flueix de la mà de la paraula i 
la música. Música i lletra per a una 
poesia vulnerable, aspra i dura com 
l’estricta realitat i alhora resistent. 
Els poemes d’Erri recorden la força 
incendiària de les paraules en temps 
d’excepció.
Gratuïta amb inscripció prèvia 
https://www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

22 h — Plaça Sant Miquel
CINEMAFRESHHH!
Projecció de la pel·lícula  
Moonrise kingdom, de Wes Anderson

23 DIVENDRES
20.30 h — Gra
MÚSICA EN DIRECTE - CONCERT
Grup guanyador del concert  
[És]Música 2021
Reserva la teva entrada gratuïta 
enviant un Whatsap al 620 655 001

22 h — Plaça Joan Oliver
NITS D’ESTIU
LES DONES PRENEN L’ESCENARI
Maria La Blanco en concert

24 DISSABTE
19 h — Plaça de la Caserna 
Concert de Santa Anna amb  
la Cobla Ciutat de Granollers
Reserves al Whatsap 691 912 565  
i sardanistagranollers@gmail.com
Org.: Agrupació Sardanista de Granollers

20 h — Parc Firal
Circ Bivouak
La companyia de circ francesa 
presenta Perceptions, un viatge  
al cor de la imaginació quàntica  
on l’infinitament gran es barreja  
amb l’infinitament petit. 

27 DIMARTS
22 h — Parc Torras Villà
CINEMAFRESHHH! 
Projecció de la pel·lícula  
La Odisea de los Giles,  
de Sebastián Borensztein
Preu: gratuït (es pot llogar gandula  
per 3 euros).

20 h — Roca Umbert,  
Centre d’Arts en Moviment
OBERT X VACANCES
Ciudades interiores, immersió al procés 
de creació de la primera peça de la 
companyia Ajpu Circo
Projecte resident al Centre d’Arts 
en Moviment, acompanyat per 
La Central del Circ en el marc del 
dispositiu Companyonatge del projecte 
transfronterer de circ Travesía - 
Pirineus de Circ.

22 h — Roca Umbert,  
espai exterior
OBERT X VACANCES
Nit de projeccions audiovisuals 
experimentals

22 h — Plaça Sant Miquel
NITS D’ESTIU
LES DONES PRENEN L’ESCENARI
Anna Andreu en concert

17 DISSABTE
19.30 h — Plaça Maluquer  
i Salvador
Ballem la terra 
Ballada del Cos de Dansa  
de l’Esbart Dansaire
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

20 h — Roca Umbert, espai exterior
Jam teatre a càrrec d’Arsènic

18 DIUMENGE
20 h — Roca Umbert,  
espai exterior
OBERT X VACANCES
Teatre. Fuenteovejuna. Breve tratado 
sobre las ovejas domésticas
La companyia Obskené ens presenta 
una versió del clàssic del Segle d’Or 
des d’un punt de vista contemporani. 
Utilitzant un conte conegut i una 
història que es repeteix constantment 
en la nostra societat, entre opressor i 
oprimit, ofereixen una visió subjectiva, 
una opinió actual.

TEATRE FUENTEOVEJUNA
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Ajuntament de Granollers
FINS AL 13 D’AGOST
“Una passejada per la Fira de 
l'Ascensió, dels anys quaranta als 
setanta”

Museu de Granollers
EXPOSICIÓ PERMANENT
“Afinitats”. Sobre les col·leccions 
del Museu de Granollers
EXPOSICIÓ TEMPORAL 
FINS AL 9 DE GENER DE 2022
“Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de sant Esteve”
EXPOSICIÓ TEMPORAL 
FINS EL 26 SETEMBRE DE 2021
“Arqueologia d’un inventari. 
Vida i política dels objectes de la 
salvaguarda a Granollers 1936-
2021” 
EXPOSICIÓ TEMPORAL 
FINS AL 9 DE GENER DE 2022
“El Modernisme i les flors” 

Museu de Ciències Naturals
EXPOSICIONS PERMANENTS 
“Tu investigues!”  
i Sala d’invertebrats
EXPOSICIONS TEMPORALS 
FINS A L’11 DE JULIOL 2021
“Què mengem avui?”  
Ada Parellada & Agnès Villamor
DEL 9 DE JUNY AL 8 DE JULIOL 2021
Elements4Life
Amb la col·laboració de quatre 
instituts europeus de Portugal, 
Finlàndia, Suècia i Celestí Bellera  
de Granollers 

Exterior de Roca Umbert
DEL 5 AL 9 DE JULIOL
Mural a càrrec de Jofre Oliveras

Biblioteca Roca Umbert
De dilluns a divendres  
de 9 a 14.30 h 
Dissabte tancat

Biblioteca Can Pedrals
De dilluns a divendres  
de 15 a 20.30 h 
Dissabte tancat

Teatre Auditori de 
Granollers
Horari de taquilles:
Dijous de 10.30 a 13 h  
i de 17 a 19.30 h
Divendres de 17 a 19.30 h
Tancat del 26 de juliol  
al 22 d’agost

Cinema Edison
Divendres a les 19 h*
Dissabte a les 18 h*
Diumenge a les 19 h*
*Possibilitat d’ampliació 
d’horaris en funció  
de les pel·lícules
Agost tancat

Museu de Granollers
De dimarts a diumenge  
de 18 a 21 h  
Diumenges matí d’11 a 14 h
Tancat del 12 juliol al 23 agost 

ExposicionsHoraris dels equipaments 
culturals aquest estiu

Adoberia dels 
Ginebreda
Dissabte de 18 a 21 h 
Diumenge d’11 a 14 h
Agost tancat

Museu de Ciències 
Naturals de Granollers
De dimarts a dissabte 
de 16 a 19 h
Diumenges d’11 a 14 h
Tancat del 12 de juliol  
al 25 d’agost

Gra. Equipament 
juvenil
Del 12 al 23 de juliol  
de 9 a 13 h
Tancat del 26 de juliol  
al 31 d’agost

Centres Cívics
De l’1 al 23 de juliol 
de dilluns a divendres  
de 17 a 21 h  
Centre Cívic Nord 
de 9 a 13.30 h i de 17 a 21 h
Tancat del 26 de juliol  
al 31 d’agost

https://www.granollers.cat/segueixcultura 
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José Carlos Arjona i Raúl Heredia
Músics de Cordes del Sud

 
Quantes vegades caminant pel 
centre de Granollers hem abandonat 
els nostres pensaments per gaudir 
de la interpretació d’Hallelujah de 
Leonard Cohen o del tema principal 
de Joc de Trons? Aquest meravellós 
efecte es deu al duet de violoncel i 
guitarra, Cordes del Sud. José Carlos 
Arjona i Raúl Heredia són dos músics 
professionals que reivindiquen 
l’escenari del carrer, que els ha servit 
també per promocionar els seus 
bolos a casaments i esdeveniments. 
A més, han aprofitat la parada de la 
pandèmia per ultimar un nou projecte 
trencador, Hispano, una fusió de 
música clàssica espanyola i sud-
americana amb flamenc.
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José Carlos: 
“Tocar al carrer 

és un exercici de 
meritocràcia”

de Granollers) i hi tenia el seu pis. Li vaig agafar molt 
el gust de viure a Granollers perquè jo no sóc gaire 
d’una ciutat gran com Barcelona. L’any següent va 
arribar el Raúl per fer el màster igual que jo, després 
el va acabar i vam anar fent bolos. Vam veure que aquí 
hi havia l’oportunitat de fer coses al carrer, que ens 
servia per fer promoció per als casaments i esdeveni-
ments on toquem.
Raúl: Era una manera de promocionar-nos que ningú 
feia. De bon principi sortíem a tocar amb jaqueta de 
colors, elegants. Perquè no ens agrada tocar com fan 
molts músics de qualsevol manera. Nosaltres toquem 
al carrer però ho fem amb dignitat. De bon principi ja 
van començar a sortir feines.

Sempre tocàveu al centre de Granollers?
José Carlos: Sí, però també hem tocat a Sitges, du-
rant el Festival de Cinema, que hi hem anat diverses 
vegades, a Mataró, a Mollet... Necessitàvem concerts 
i, de vegades, quan acabes la carrera fins que acon-
segueixes posar-te en el món artístic trigues una 
mica i nosaltres no volíem esperar a tenir experièn-
cia a tocar davant la gent. De fet, en el moment que 
algú s’atura a escoltar-te, ja és un concert. A més, 
és un exercici de meritocràcia. Si a algú li agrada el 
que fas et dona diners, si no, no. 
Raúl: Tocar al carrer ens ha servit molt per prendre 
la temperatura del que li agrada a la gent. I quan 
tenim concerts en què la gent ha pagat ja sabem què 
funciona. 

Quina formació musical teniu?
José Carlos: Vaig fer Magisteri Musical i després la 
llicenciatura de Guitarra Clàssica a Sevilla i més tard 
vaig estudiar a l’ESMUC el màster de Guitarra Clàssi-
ca. Actualment faig de professor a l’Escola Amics de la 
Unió de Granollers i a l’Escola Municipal de Música 
de Llinars del Vallès.
Raúl: Jo vaig estudiar violoncel també a Sevilla i vaig 
venir a Barcelona a fer el màster en Música Antiga, però 
vaig veure que no era gaire el meu camí i ara també 
faig bolos de flamenc, a més dels de Cordes del Sud.

Com lliga el violoncel amb el flamenc?
Raúl: Faig flamenc amb violoncel que no és una cosa 
comuna. Faig una cosa única i sóc el millor i el pitjor 
a la vegada! El violoncel no està preparat per qües-
tions tècniques per al flamenc però jo el tinc afinat 
com si fos una guitarra. Jo ja tocava la guitarra fla-
menca a Andalusia i, per tant, ja coneixia el llenguatge 
flamenc, sé el que s’ha de fer en el ball i en el cante. 
La música antiga em va donar una visió diferent però 
ja veia que estava molt orientat de cara al flamenc i 
quan acabava les classes al conservatori me n’anava al 
tablao amb companys a fer cante...

Com vau venir a parar a Granollers?
José Carlos: Som de Sanlúcar la Mayor, un poble 
proper a Sevilla. Quan vaig venir a estudiar el màster 
a Barcelona vaig venir a Granollers perquè era on ha-
vien viscut els meus avis (l’avi havia estat policia local 

José Carlos Arjona, amb la 
guitarra, i Raúl Heredia, amb 
el violoncel són els compo-
nents de Cordes del Sud
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El nou disc del duet fusionarà música clàssica 
espanyola i sud-americana amb flamenc

Raúl:  
“El nostre 

projecte musical 
funciona perquè 

som molt 
diferents”

De quina manera us ha afectat la pandèmia?
José Carlos: Com a la majoria de gent del món 
artístic, potser una mica menys perquè, excepte en el 
moment de confinament total, a l’estiu ja vam poder 
fer esdeveniments petits, casaments amb restriccions, 
tot i que molts van canviar de data o es van cancel·lar. 
A més, al carrer no es podia tocar, tampoc. Vam mar-
xar a Sevilla també per estar amb la família. Va ser una 
mica dur però també ens va servir per donar-li voltes 
a projectes. Ha estat un temps per crear. 

Teniu intenció de treure un tercer disc?
José Carlos: Tenim gairebé el tercer disc a punt però 
aquest és un projecte artístic nostre. Cordes del Sud 
està més orientat a casaments, música comercial, més 
pop... i ara estem fent un projecte de música clàssica 
espanyola tradicional antiga i sud-americana, a la qual 
li estem posant flamenc, una fusió. Farem espectacles 
amb guitarra, violoncel, ball i percussió. El disc tindrà 
nou temes que ja tenim gravats i els estem acabant 
d’editar. Són d’autors com Albéniz, malaguenyes tra-
dicionals, cançons cubanes...
Raúl: Molta música que està agermanada. Entre 
Espanya i Llatinoamèrica hi ha hagut molta fusió: los 
cantes de ida y vuelta (pals flamencs originats a partir 
de música popular hispanoamericana), las guajiras, 
las colombianas...

El nou projecte s’ha gestat durant la pandèmia?
José Carlos: Per mi el punt d’inflexió ha estat durant 
la pandèmia. Fins aleshores estàvem molt centrats a 
fer créixer l’empresa de Cordes del Sud per a esdeve-
niments. Però quan es va aturar tot va ser un moment 
més de recolliment i de dir, artísticament què vull fer. 
Si no s’hagués donat aquesta situació, no sé si tindrí-
em tan avançat el projecte del flamenc. 

A quin públic s’adreça?
Raúl: Està pensat per a persones que potser els agrada 
més la música clàssica o el jazz, que consumeixen 
música que dura més temps. Els agradarà aquest 
projecte perquè els arranjaments estan ben fets, hem 
tractat de ser exquisits en això. I per a la gent que li 
agrada altres estils de música reconeixerà els temes i 
estan tractats en poc temps. 

Teniu pensat nom per al projecte?
José Carlos: Es dirà Hispano perquè encarna molt 
bé el que volem transmetre a la gent. L’estil de vida 
de donar-ho tot, de viure a tope i també de ser molt 
sensibles. De vegades la gent que només fa flamenc 
peca de fer-ho tot massa intens. Nosaltres creiem que 

podem donar-li un toc més sutil, potser per la sutilesa 
del clàssic.. i arribar a un rang més ampli de públic.

Què preteneu transmetre amb la vostra música?
José Carlos: Depèn del moment. Xel·lo i guitarra no 
es veuen molt junts i crec que és un duet molt potent 
per a algun esdeveniment que sigui emotiu com un 
casament. Són instruments emotius i melancòlics al 
mateix temps, però una melancolia optimista. La gent 
s’emociona molt amb qualsevol melodia tocada amb 
el violoncel, té una expressivitat, un color que no té 
altre instrument. I la guitarra també té una sonoritat 
molt amable, per acompanyar és genial, molt dúctil, 
més potser que el piano. 
Raúl: I també no tots els músics funcionen amb altres 
músics. Hi ha gent amb la qual, de bon principi, t’hi 
entens molt bé, en la manera de sentir el ritme, la 
intensitat... i hi ha músics que poden ser increïbles 
però la personalitat influeix molt a l’hora de tocar. 
Crec que el nostre projecte funciona malgrat que som 
molt diferents i per això ens hem plantejat aquest nou 
projecte perquè requereix de tanta feina que has de 
tenir clar que, almenys, musicalment ha de funcionar. 

Raúl, has fet també un màster d’emprenedoria.
M’ha ajudat a tenir la fotografia completa del que és 
un negoci. Hi ha la part operativa d’anar a tocar però 
cal també la part comercial, de com et promociones, 
com fas xarxes, com arribar als públics, quin és el teu 
estil de venda. També la part administrativa de com 
gestionar els recursos. També hem vist que cadascú 
tenim unes qualitats i ens podíem repartir millor la 
feina. Per exemple el José Carlos és molt més social, 
va aprendre català molt aviat, així que millor ell per a 
temes de comunicació i venda...

Actuació de Cordes del Sud 
a la plaça Porxada durant les 
festes de Nadal de 2018
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Els grups municipals opinen

Balance de mitad 
de mandato

Esta primera mitad de mandato ha estado 
marcada fundamentalmente por la inci-
dencia de la Covid-19. Y es evidente que 
han sido prácticamente dos años suma-
mente complicados. 
Además de la difícil situación por los 
fallecimientos, tenemos que sumar una 
subida alarmante del paro, así como el 
cierre de empresas, comercios o la limi-
tación de la actividad en muchos ámbitos 
profesionales. Todavía hay muchas familias 
que aún se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, a lo que se añade la in-
certidumbre en relación con la evolución 
de los ERTES. La pandemia ha puesto a 
prueba la fortaleza de nuestra ciudad y 
creemos que nuestra respuesta ha estado 
a la altura de las circunstancias. No hemos 
dudado en comunicar nuestra voluntad 
de llegar a acuerdos amplios, a contribuir 
con propuestas y a realizar una labor 
proactiva y constructiva en aras de paliar 
los devastadores efectos socioeconómicos 
de la pandemia.
Valoramos positivamente el esfuerzo y la 
predisposición de todos los grupos muni-
cipales para concretar un pacto de ciudad 
para los próximos años, así como para 
implementar dos planes de choque con 
ayudas económicas que sirvan de salvavi-
das a familias, autónomos y pymes. 
Estamos satisfechos que se hayan reco-
gido nuestras propuestas. Pero, no nos 
conformamos. Seguiremos insistiendo en 
la necesidad de ser más proactivos para 
atraer la llegada de emprendedores y 
proyectos empresariales que logren crear 
oportunidades y puestos de trabajo. Cree-
mos que lo peor ha pasado, pero aún hay 
mucho por hacer. Es el momento de la 
reactivación y dinamización, no sólo del 
centro de nuestra de ciudad, sino también 
de todos sus barrios. 
Los próximos dos años serán fundamen-
tales para la correcta recuperación de Gra-
nollers. La ciudadanía y la ciudad necesi-
tan que sigamos proponiendo, apoyando 
y sumando por un Granollers mejor.
Las personas han sido y serán siempre el 
eje fundamental de nuestra acción política 
municipal. 

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

S’acosten un seguit de dates amb un cert 
caràcter de tancament. 
S’acaba un curs escolar i comencen les 
vacances per a moltes nenes, nens i joves; 
unes vacances que, per primera vegada des 
de l’inici de la pandèmia, tenen un cert 
aire de normalitat. 
En només uns dies sembla que per fi 
començarem a desfer-nos d’algunes de les 
alteracions més simbòliques que la crisi 
epidemiològica ha comportat en la nostra 
vida, i podrem tornar a veure les cares de 
les persones que ens envolten als carrers. 
I d’aquí a tan sols unes hores, amb la 
publicació dels indults als nostres pre-
sos polítics i amb l’aprovació per part 
del Consell d’Europa d’un informe que 
critica durament la repressió espanyola 
de l’independentisme, tot sembla indicar 
que ens endinsarem en una nova fase del 
conflicte entre Espanya i les qui volem una 
república catalana independent. 
En el cas dels alumnes, però, la sensació 
de retorn a la normalitat ha de quedar 
compensada pel fet que cada final de curs 
suposa, si tot va bé, un canvi i un avenç: 
aquestes vacances podran ser més o menys 
normals per als pares, però per a nenes i 
joves cada estiu es diferencia dels altres per 
l’adquisició de noves experiències, noves 
capacitats i desitjos, i un creixent control 
sobre el propi destí. 
Caldria potser que aprenguéssim a imitar-
les i evitéssim així la temptació de prendre 
per bo un retorn a tantes coses que, de fet, 
no hauríem d’haver acceptat mai com a 
normals. 
És a dir que, a banda d’acabar el curs, mi-
rem d’esforçar-nos a passar-lo i a arribar 
al següent, a créixer en la defensa dels 
nostres drets. 
I pel que fa tant a la lluita contra la Co-
vid-19 com a la recuperació dels drets que 
s’han vist restringits durant la pandèmia 
–però també, i sobretot, pel que fa a la de-
fensa del nostre dret a lluitar amb totes les 
eines democràticament vàlides pels nostres 
projectes polítics–, això potser vol dir que 
no hi ha temps per fer vacances, perquè 
gairebé tota la feina està per fer (i tota és, 
encara, possible). 

Estel Brugulat
Voluntària Granollers per la Independència  
- Primàries Catalunya,
granollersxindependencia@granollers.cat 

Final de curs 

CsPrimàries
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Els darrers deu anys ens han deixat a 
Catalunya una societat dividida, una 
economia en decadència, institucions 
devaluades, problemes socials que no 
han tingut l’atenció necessària i un greu 
problema en forma de judicialització de 
la política.
El problema que fins ara hem estat 
incapaços de resoldre és un problema 
polític i, per tant, només trobarà solució 
des de la política. Diàleg des del respec-
te, i també des del respecte a l’estat de 
dret, que cal recordar que sempre es pot 
canviar amb les majories adients.  
Diàleg sobre el present i el futur.  
Diàleg, negociació i pacte.
Diàleg Catalunya endins i també diàleg 
Catalunya enfora.
S’obre un nou temps. Hem de deixar 
enrere el conflicte, un fracàs col·lectiu 
del qual tots som responsables, uns més 
que altres, però que ens ha portat a la 
paràlisi política, social i econòmica.  
Fer una política de trinxeres és al final 
una Catalunya estancada.
Catalunya és un gran país, ho té tot 
perquè les coses vagin bé. No ens falten 
idees, ni energia, ni talent. Tenim un 
gran nivell d’autogovern i recursos per 
fer polítiques al servei del país. I volem 
més autogovern i recursos.
Volem una Catalunya en positiu, amb 
força, amb determinació, amb pacte i 
consens per renovar les nostres regles de 
convivència i combatre la fractura social.
Nosaltres treballarem per reformar la 
Constitució i convertir Espanya en un 
veritable estat federal que assumeixi 
plenament el seu caràcter plurinacional, 
pluricultural i plurilingüe. 
És hora de recuperar la centralitat de la 
política. 

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El passat mes de maig arribàvem a l’equa-
dor del mandat municipal. Dos anys des 
que Esquerra Republicana vam estrenar una 
nova responsabilitat: ser la primera i l’única 
força nítidament d’esquerres a l’oposició. 
Durant aquests dos anys, en Pau, la Lorena, 
l’Enric i jo mateixa hem treballat per 
reivindicar cada dia els valors d’esquerres, 
ecologistes, feministes i republicans.
Dos anys en què hem seguit denunciant la 
repressió, per no normalitzar la situació an-
tidemocràtica que vivim i durant els quals 
hem seguit reclamant l’amnistia per a totes 
les persones empresonades, el retorn de les 
exiliades i la fi de la persecució judicial de 
l’independentisme. Hem seguit reclamant, 
també, el dret a l’autodeterminació del 
nostre poble per avançar cap a la República 
Catalana.
Dos anys durant els quals mai hem abando-
nat la responsabilitat de ser la primera força 
de l’oposició, que hem exercit de manera 
crítica, però també de manera constructiva. 
Hem fet nombroses propostes a l’equip 
de govern, sempre amb un objectiu clar: 
millorar la vida dels granollerins i grano-
llerines, no deixar ningú enrere i poder 
arribar a tothom.
Aquest últim any, la pandèmia del corona-
virus ha sacsejat profundament la ciutat. 
Per això, vam proposar una taula de ciutat i 
nombroses mesures de mobilitat per reac-
tivar Granollers. Malauradament, moltes no 
van ser acceptades i el PSC ha volgut seguir 
fent la política de sempre.
L’equador del mandat municipal coincideix 
amb l’arribada del final de la concessió del 
subministrament d’aigua, que fa 50 anys 
que està en mans de SOREA, ara AGBAR. 
Això ha suposat una espurna política a la 
ciutat que ha culminat amb la constitució 
de la Plataforma per l’Aigua de Granollers, 
on la gent d’ERC hem estat presents. Aquest 
serà un debat fonamental per dibuixar nous 
escenaris de participació ciutadana, tot i 
que sembla que l’equip de govern pretén 
tombar qualsevol iniciativa en aquest sentit.
Ara ens queden dos anys de feina, on tot el 
Grup Municipal i la gent d’ERC Granollers 
seguirem treballant de valent per afrontar el 
repte d’aconseguir que l’any 2023, l’alcal-
dia de Granollers sigui republicana.

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

Dos anys

S’han complert dos anys de la constitució 
dels ajuntaments sorgits de les eleccions 
del 26-M de 2019, amb uns resultats que 
deixaven clar quin govern escollien per a 
la ciutat. Junts per Granollers vam obtenir 
4 regidors davant la majoria absoluta de 
14 obtinguts pel PSC. Els partits polítics 
hem de saber fer una lectura correcta dels 
resultats electorals i el mandat que se’n va 
derivar era inequívoc.
Tots els partits ens vam presentar amb el 
nostre programa. Des del moment de la 
constitució del consistori cada formació 
va començar a mirar de desplegar-lo. Però 
menys de 9 mesos després va aparèixer un 
convidat inesperat, algú amb qui ningú ha-
via comptat a l’hora de planificar el futur: la 
pandèmia de la Covid-19. Centenars, milers 
de morts, hospitals col·lapsats, setmanes de 
confinament, negocis tancats, ERTO… El 
paisatge que tots imaginàvem havia canviat 
de sobte. S’imposava un canvi per a tots: 
govern i oposició. No tenia sentit seguir 
fent propostes alienes a la nova realitat.
Què ha fet Junts per Granollers? En 
moments de màxima dificultat hem de 
prioritzar grans acords per sobre d’agendes 
legítimes. Per a aquest 2021, hem pactat 
amb l’equip de govern un pla de mesures 
socioeconòmiques per mitigar les conse-
qüències econòmiques que s’han derivat de 
la Covid-19 per valor d’1.865.000 €.  
Acordat el Pla, hem col·laborat per dis-
senyar-lo i per redactar les bases de les 
subvencions. El Pla s’ha finançat amb el 
romanent de tresoreria de l’any 2020 i 
s’ha dividit en cinc línies d’acció: suport al 
treball i a l’empresa (865.000 €); suport al 
comerç (220.000 €); suport a la restaura-
ció (380.000 €); suport a la indústria cul-
tural i a l’educació (200.000 €); i suport a 
les persones vulnerables (200.000 €). Per 
això vam votar favorablement el pressupost 
d’enguany.
La realitat torna a canviar, però amb ferides 
de la pandèmia que trigaran a curar-se i 
amb algunes que no ho faran mai. La vacu-
nació avança i anem recuperant normalitat. 
Després de dos anys molt complexos, n’es-
perem ara dos d’apassionants per reprendre 
els projectes de transformació pendents. 
Junts per Granollers hi serem per mirar que 
portin el nostre segell.

Àlex Sastre
Regidor portaveu de Junts per Granollers

Recuperar la  
centralitat de la política

Dos anys de  
municipis republicans
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