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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)

Puig de les Forques. Fotografia: Toni Torrillas

Exposicions octubre

Ajuntament de Granollers. 
Vestíbul
FINS AL 26 DE NOVEMBRE
“Palou vist per Salvador Llobet”. 
Fotografies

Museu de Granollers 
EXPOSICIÓ PERMANENT
“Afinitats”. Sobre les col·leccions  
del Museu de Granollers 
DEL 14 D’OCTUBRE AL 28 DE NOVEMBRE
“El dit a l’ull: fotografia  
inconscient”
FINS AL 9 DE GENER DE 2022
“Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de sant Esteve”
FINS AL 9 DE GENER DE 2022
“El Modernisme i les flors.  
De la natura a l’arquitectura” 

Museu de Ciències Naturals 
EXPOSICIÓ PERMANENT
“Tu investigues!”
EXPOSICIÓ PERMANENT
Sala d’invertebrats 
EXPOSICIÓ PERMANENT
Aula de malacologia Frederic Travé
EXPOSICIÓ PERMANENT
Aula de paleontologia  
Joan Maria Viader
DEL 14 D’OCTUBRE AL 28 DE NOVEMBRE
“Rat.system”,  
de l’artista Julie Freeman 

Centre Cívic Palou
FINS AL 31 DE GENER DE 2022
“Palou i els mestres Celestí Bellera  
i Rita Gibernau”
Organitza: Arxiu Municipal  
i Consell del Poble de Palou  

Biblioteca Can Pedrals
DEL 4 AL 17 D’OCTUBRE
Exposició dels cartells del  
Dia Mundial de la Salut Mental
Organitza: Daruma, Associació de 
Familiars per la Salut Mental del Vallès

DEL 18 AL 30 D’OCTUBRE
“Transition” de Núria Escudé

Biblioteca Roca Umbert
DEL 14 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE
“L’oracle fotogràfic de Jill Hatley” 
DEL 14 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE
“Incertesa, atzar, predicció” 
Exposició documental inclosa  
al Festival Panoràmic

La Tèrmica. Roca Umbert
DEL 14 D’OCTUBRE AL 28 DE NOVEMBRE
“The Immortal Jellyfish”  
de Rosana Antolí

Dents de Serra. Roca Umbert
DEL 14 D’OCTUBRE AL 14 DE NOVEMBRE 
“Traces” de l’artista  
Weronika Gęsicka 
Comissari: Andrés Hispano 

DEL 14 D’OCTUBRE AL 14 DE NOVEMBRE
“Escultures d’un minut”  
de l’artista Erwin Wurm 
DEL 14 D’OCTUBRE AL 14 DE NOVEMBRE
“Mostra de fotollibres  
Open circle, lived relation” 

Espai d’Arts. Roca Umbert
DEL 15  D’OCTUBRE AL 22 DE NOVEMBRE
“Imaginació especulativa:  
El llegat afrofuturista” 

Cinema Edison
DEL 14 D’OCTUBRE AL 14 DE NOVEMBRE
“Panoràmic review:  
Carles Barba, caçador d’imatges”  
de Carles Barba

Carrers de Granollers
DEL 14 D’OCTUBRE AL 28 DE NOVEMBRE
“Dona i esport”. Lurdes R. Basolí

Galeria Sol
DEL 15 D’OCTUBRE AL 31 DE DESEMBRE
“Landscapes of 
Miscommunication”
Gravats de Judith Collell Poal
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MERCAT D’ARTESANS
Divendres 1, 15 i 29 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 2 d’octubre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

MERCAT D’ARTESANS D’ALIMENTACIÓ
Dissabte 2 i 16 d’octubre
Tot el dia. Plaça de les Olles

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

PARADA ENCANTS SOLIDARIS VILANIMAL
Dissabte 2, 16 i 23 d’octubre
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà

MERCAT ENCANTS SOLIDARIS  
ASSEMBLEA D’ATURATS 
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Can Trullàs

MERCAT DE 2a MÀ DE L’AV L’HOSTAL
Diumenge 3 d’octubre
De 8 a 14 h. Passeig del parc del Lledoner

MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 7, 14, 21 i 28 d’octubre
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 9 i 30 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT.  
ASSOC. SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE 
Diumenge 10 i 24 d’octubre
De 8 a 14 h. Passeig del Parc de Ponent  
Carrer de Rafael Casanova

MERCAT DEL DISC
Divendres 15 i dissabte 16 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 16 d’octubre
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades, entre  
els carrers de Marie Curie i de Caterina Albert

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

Granollers se suma a les Jornades 
Europees de Patrimoni 2021
El Museu de Granollers i l’Arxiu Municipal proposen diverses activi-
tats gratuïtes amb motiu de la 30a edició de les Jornades Europees 
de Patrimoni a Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu acostar 
la ciutadania al patrimoni arquitectònic monumental. 
El Museu de Granollers organitza el dijous 7 d’octubre, a les 19 h, 
una taula rodona per celebrar els 40 anys de la troballa i excavació 
de les termes romanes de Can Jaume. I el diumenge 10 d’octubre a 
les 11 h proposa una visita guiada i teatralitzada sobre el modernis-
me al cementiri de Granollers.
L’Arxiu Municipal i el Consell del Poble de Palou han organitzat un 
seguit d’activitats a l’entorn dels mestres Celestí Bellera i Rita Gi-
bernau. Fins al 30 de gener se’n pot visitar una exposició fotogràfica 
al Centre Cívic Palou, complementària a la conferència feta el  
2 d’octubre a càrrec de Ricard Bellera, net dels mestres i periodista. 
A més, el dijous 7 d’octubre, a les 18 h a les antigues escoles, 
es fa una tertúlia sobre la parella de mestres amb exalumnes;  
d’altra banda, el Document del Mes, que es podrà consultar a  
www.granollers.cat/arxiu a partir del 8 d’octubre, mostrarà els plà-
nols de 1922 del projecte de les noves escoles de Palou.

Nens i nenes al pati de les noves escoles, any 1936. Fons Celestí Bellera i Rita Gibernau /AMGr
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REPORTATGE

Granollers ha posat en marxa el 
projecte “Entorns escolars segurs 
i saludables” per protegir els 
infants i adolescents de la ciutat 
millorant la seguretat i reduint la 
contaminació a les entrades i sortides 
dels centres educatius. El Consell 
Escolar Municipal (CEM), a partir 
d’un dels projectes guanyadors 
de la 1a edició dels Pressupostos 
Participatius, va impulsar la creació 
d’una comissió de treball específica 
que ha desenvolupat aquest projecte 
amb representants de tota la 
comunitat educativa de la ciutat i de 
l’administració, entitats, sindicats i 
grups polítics municipals.

“Entorns escolars segurs i saludables”, un projecte 
de ciutat per protegir els infants i adolescents

Aquest nou curs escolar 2021-2022 ha engegat 
amb la posada en marxa del projecte “Entorns 
escolars segurs i saludables”. Es tracta d’un 
projecte de ciutat, definit pel Consell Escolar 
Municipal, que vol comptar i necessita la impli-
cació de tota la ciutadania per fer de les en-
trades i sortides dels centres educatius espais 
segurs i amb menor contaminació acústica i 
atmosfèrica. 
Els quatre grans objectius d’aquest projecte són 
reduir l’accés als centres educatius amb vehicle 
privat; pacificar els entorns escolars; fomentar 
l’accés a peu, en bicicleta, patinet o transport 
públic als centres educatius; i comunicar i sen-
sibilitzar sobre la mobilitat sostenible, segura i 
saludable.
En aquest sentit, el curs passat ja es van dur a 
terme algunes actuacions com el tall de car-
rers, les entrades i sortides esglaonades als 
centres educatius o l’ampliació de zones segu-
res davant escoles i instituts. Aquestes accions 
se sumen ara a les que s’han posat en marxa al 
setembre i responen a l’estratègia de pacificació 
del trànsit i a la recuperació de l’espai públic 
per als vianants de cara a implementar la Zona 
de Baixes Emissions a Granollers.

Campanya de sensibilització

El projecte “Entorns escolars segurs i salu-
dables” es va presentar en roda de premsa 

S’ha creat 
informació 

personalitzada 
sobre les 

alternatives 
d’accés a cada 
centre escolar

abans de l’inici del nou curs i, coincidint amb 
el començament de les classes, es va posar en 
marxa una campanya informativa i de sensibi-
lització.
Així, tots els centres educatius tenen cartells 
de la campanya i informació personalitzada 
per a cada escola i institut sobre les alternati-
ves d’accés per a les famílies. Aquesta infor-
mació indica, per exemple, les parades i línies 
de bus urbà per arribar al centre, els aparca-
ments de bicicletes més propers o, en cas de 
no tenir alternativa al vehicle privat, els espais 
d’estacionament més pròxims.
A més, durant les tres primeres setmanes del 
curs, agents cívics han informat les famílies 
sobre la campanya, i han repartit multes pe-
dagògiques als conductors que han estacionat 
davant dels centres o en espais no permesos 
propers a les escoles i instituts. A l’octubre és 
previst que la Policia Local comenci a sanci-
onar les infraccions dels vehicles ja que està 
prohibit estacionar en els carrils de circulació 
a les hores d’entrada i sortida, davant de les 
escoles. 
D’altra banda, els centres educatius s’han 
compromès també amb el projecte impulsat 
pel Consell Escolar Municipal amb la signa-
tura d’una carta d’adhesió que també s’ha fet 
arribar a les AMPA i les AFA. I és que aquest 
projecte, sorgit de la ciutadania a través d’un 

Agents cívics han informat 
sobre el projecte a les entra-
des i sortides dels centres 
educatius durant els primers 
dies del curs escolar
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dels projectes més votats dels primers Pres-
supostos Participatius de Granollers, és el re-
sultat del treball conjunt fet per tota la comu-
nitat educativa i diversos agents de la ciutat.
 
Les mesures del projecte

El projecte planteja un gran repte: canviar els 
hàbits de desplaçament en l’entrada i sortida 
dels centres educatius de la ciutat. Per això, a 
més de la prohibició d’estacionar davant de les 
escoles i de la campanya informativa, inclou 
altres mesures. 
Es fomenta l’accés a peu, en bicicleta i pa-
tinet amb diverses iniciatives com el Bici Bus, 
de l’entitat Granollers Pedala; s’amplien els 
aparcaments de bicicletes dins dels centres, on 
sigui possible, i a la via pública; i es promouen 
activitats pedagògiques relacionades amb la 
mobilitat, el medi ambient i la salut a les esco-
les i instituts.
Tota la informació sobre el projecte i també la 
documentació específica creada per a cada cen-
tre educatiu es pot consultar a: www.granollers.
cat/entornsescolars. També s’hi pot consultar un 
mapa interactiu (storymaps) que recull infor-
mació actualitzada de la ubicació de tots els 
centres educatius i les diferents alternatives de 
mitjà de transport.

Implicació ciutadana

Aquesta iniciativa necessita la complicitat de 
tota la ciutadania i de la comunitat educati-
va. Per això, el projecte proposa a les famílies 
diverses accions com deixar el cotxe a casa, 
buscar alternatives per desplaçar-se a l’escola 

El projecte és resultat del treball fet per una comissió 
de treball del Consell Escolar Municipal

(caminant, en bicicleta o patinet, fent servir el 
bus...), o coordinar-se amb altres famílies per 
fer els trajectes. 
En cas d’haver de fer ús del vehicle privat, es 
proposa deixar-lo en aparcaments propers i fer 
el darrer tram a peu. I, sobretot, s’insisteix a no 
aparcar ni aturar els vehicles davant dels cen-
tres educatius per millorar la seguretat viària i 
reduir alhora les emissions atmosfèriques i la 
contaminació acústica.

Aquestes dues imatges 
corresponen a un mateix 
punt, però amb tres mesos 
de diferència. A l’esquerra, 
fotografia del mes de juny. 
A la dreta, imatge d’aquest 
setembre després de l’inici 
del projecte

El projecte planteja  
quatre grans objectius  

que necessiten la implicació 
i el compromís de tota la 
comunitat educativa i del 
conjunt de la ciutadania

Fomentar l’accés 
a peu, en bicicleta, 
patinet o transport 
públic als centres 
educatius.

Reduir l’accés als 
centres educatius 
amb vehicle privat.

Comunicar 
i sensibilitzar 
sobre la mobilitat 
sostenible, segura 
i saludable.

Pacificar els  
entorns escolars.

Els 4 grans 
objectius
del projecte

1

2

3

4

Aconseguir-ho 
és cosa de tothom!
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ACTUALITAT

La segona edició dels Pressupostos Participa-
tius engega aquesta tardor a Granollers. Sota 
el lema “Imagina, participa i decideix”, es vol 
engrescar la ciutadania a tornar a fer propos-
tes per decidir a quines millores i inversions es 
destinen 2 milions d’euros, el doble de l’import 
de la primera edició. 
Com a novetat, els Pressupostos Participatius 
2019-2023 donaran prioritat a les propostes 
que promoguin la igualtat de gènere i d’opor-
tunitats, i la cohesió social. També a aquelles 
propostes que contribueixin a enfortir comuni-
tats i a fomentar la innovació social, a promoure 
la transició ecològica i a fer front a l’emergència 
climàtica, així com les que donin resposta a 
l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible.

Qui pot presentar propostes

Totes les persones que viuen, treballen o fan 
alguna activitat de manera habitual a la ciutat, 
independentment de la seva edat o nacionalitat. 
Les propostes es poden presentar de manera 
individual o en grup, amb una associació o enti-
tat, grup classe, família, etc. 

Quan i com es poden presentar

Les propostes es poden presentar del 15 d’octu-
bre al 5 de desembre a la plataforma Granollers 
Participa, a www.granollers.cat/pressupostos-
participatius. Per tal de clarificar el procés, 
en aquesta mateixa web es pot consultar una 
guia breu en què es detalla com han de ser les 
propostes per ser considerades vàlides, així 
com informació sobre el desenvolupament i les 
diferents fases del procés. També s’hi podran 
fer les votacions i el seguiment de l’execució de 
les propostes guanyadores.
Amb l’objectiu que els Pressupostos Partici-
patius siguin plurals i inclusius, s’habilitaran 
punts d’informació i assistència a diferents 
equipaments municipals tant en la fase d’entra-
da de propostes, com en la de les votacions. 

Requisits de les propostes

Les propostes presentades han de complir 
determinades condicions: tenir un interès 
general i ser de gaudi per a tota la població; 
donar resposta a una necessitat o problemàtica 
específica; concretar la inversió i que sigui va-

lorable econòmicament; ser viable tècnicament 
i no superar la quantitat econòmica de 150.000 
euros per projecte, entre d’altres requisits. 
Han de ser necessàriament inversions, és a dir, 
propostes que es puguin adquirir o construir i 
que siguin perdurables en el temps, amb una 
durada superior a un any. Podran ser béns físics 
o virtuals, que suposin una adequació, millora o 
reforma d’equipaments municipals, infraestruc-
tures urbanes o espai públic.

150 propostes a la primera edició

A l’anterior edició dels Pressupostos Participa-
tius s’hi van presentar 150 propostes. A la fase 
de votació hi va participar un 2,58 % de les per-
sones amb dret a vot, un total de 1.333 votants. 
Les nou propostes més votades estan pràctica-
ment del tot executades, amb una dotació pres-
supostària d’1.070.000 euros, corresponents als 
pressupostos de 2018 i 2019. 
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament 
la primera edició dels Pressupostos Participa-
tius, tant per la implicació i participació de la 
ciutadania com pels resultats i les millores a la 
ciutat. 
La granollerina Anna Asbert es mostra molt sa-
tisfeta de l’evolució del projecte “Entorns esco-
lars segurs i saludables”, una de les propostes 
que va presentar i que va resultar guanyadora 
de la primera edició dels Pressupostos Partici-
patius: “M’agrada pensar que com a ciutadana 
puc canviar alguna cosa del lloc on visc. Estic 
molt satisfeta que no només sigui una campa-
nya de conscienciació sinó que vagi acompanya-
da de mesures amb impacte real i que suposin 
una millora pel que fa a educació, mobilitat, 
medi ambient i salut, cap a una ciutat pensada 
més per a les persones”.

Engega la segona edició dels 
Pressupostos Participatius

Debat i recollida de propostes:
del 15 d’octubre al 5 de desembre
Valoració tècnica de les propostes:
del 6 de desembre al 31 de gener
Priorització de propostes:
de l’1 al 22 de febrer
Presentació dels projectes:
del 5 al 18 d’abril
Votació de propostes:
del 19 d’abril al 3 de maig
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El Banc de Bones Pràctiques 
dels governs locals és un servei 
que identifica i difon experiènci-
es innovadores de govern i gestió 
municipal. Aquest projecte de la 
Federació de Municipis de Catalu-
nya i la Fundació Pi i Sunyer d’Es-
tudis Autonòmics i Locals té com 
a objectiu promoure la millora i la 
innovació en els govern locals i, pe-
riòdicament, elabora aquest recull 
de bones pràctiques que s’edita en 
format llibre i web.
La darrera edició d’aquest Banc de 
Bones pràctiques és un especial 
Covid-19 d’iniciatives locals davant 
la pandèmia. Entre les 87 bones 
pràctiques recollides n’hi ha dues 
de Granollers.
En primer lloc, en l’apartat dedicat 
a la Participació Ciutadana, s’ex-
plica com a bona pràctica el Pacte 
de Ciutat, el procés participatiu per 
recuperar la vitalitat i el dinamisme 
de Granollers que ha permès defi-
nir i prioritzar 40 mesures d’acció. 

Més de 250 persones, empreses i 
entitats s’han adherit al Pacte de 
Ciutat i més d’un centenar de parti-
cipants han treballat activament en 
els sis grups que han desenvolupat 
els sis eixos del pacte: Ciutat Sa-
ludable i Sostenible, Ciutat Edu-
cadora i Cultural, Ciutat Pròspera, 
Ciutat de totes les Persones, Ciutat 
amb Valors i Ciutat Digital.
També s’ha destacat com a pràc-
tica significativa en l’àmbit de la 
informació i la sensibilització la 
utilització de l’eina GIS per iden-
tificar persones en situació de 
vulnerabilitat. I és que, durant el 
confinament domiciliari, l’eina GIS 
va permetre identificar les llars on 
vivia una persona sola major de 65 
anys i que personal voluntari de 
l’Ajuntament hi contactés telefò-
nicament per identificar possibles 
necessitats de suport.
Aquestes i la resta de bones pràcti-
ques es poden consultar en el web: 
www.bbp.cat

L’edició especial Covid-19 del Banc de Bones Pràctiques 
dels governs locals recull dues iniciatives de Granollers

Bones pràctiques 
del món local 
Edició especial 
COVID-19
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Convocatòria adreçada al sector de les activitats físiques i esportives 
que han vist limitada o clausurada la seva activitat en compliment de 
les restriccions dictades per la Generalitat o per l’Estat per evitar la 
propagació de la COVID-19 durant el 2020 i 2021.

En poden ser beneficiàries les empreses o persones autònomes, gestores de les 
instal·lacions esportives, amb activitats i projectes previstos a la convocatòria, 
dins el terme municipal de Granollers, en servei abans de 31 de desembre de 2020 
i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic i que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003,  
de 17 de novembre, general de subvencions.

Presentació de sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2021

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

Ajuts extraordinaris a empreses i autònoms  
gestors d’equipaments esportius
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Com aparcar la bicicleta  
als nous mòduls segurs
Per fer ús dels nous aparcament cal regis-
trar-se a través de l’aplicació mòbil PVerde 
o de la web www.pakingverde.es. 
Durant el procés de registre, de les dades 
personals i de la bicicleta, s’obté un codi 
que és el que permet l’accés a l’aparcament. 

Com estacionar/recollir la bicicleta

Es pot fer ús dels aparcaments segurs mit-
jançant una de les tres alternatives:
• Entrant a l’aplicació i clicant el botó 

d’obertura de l’aparcament
• Introduint el codi personal en el teclat de 

l’aparcament
• Trucant gratuïtament al número 

5901008383765 amb el telèfon registrat

Un cop estacionada o retirada la bicicleta, 
cal comprovar a l’aplicació o al web que el 
servei ha finalitzat i ha quedat ben registrat.

Més informació i normes d’ús a 
www.granollers.cat/bicicleta

Aquest mes d’octubre ja podem estacionar la 
bicicleta als nous aparcaments segurs instal-
lats en diferents punts de la ciutat. Una inicia-
tiva que dona resposta al segon projecte més 
votat en la primera edició dels Pressupostos 
Participatius. Es tracta d’aparcaments públics 
per a bicis, segurs i gratuïts, que se sumen al 
de l’estació de Granollers Centre, instal·lat el 
febrer de 2020. 
Un total de nou mòduls distribuïts en espais 
propers a l’hospital de Granollers, les piscines, 
el pavelló de Can Bassa, el Centre Cívic Nord, el 
pavelló del Congost, la plaça de Can Trullàs, el 
barri Primer de Maig, el recinte de Roca Umbert 
i la plaça Barangé, a la cantonada de l’avinguda 
del Parc amb Agustí Vinyamata.
Cadascun dels nous aparcaments té capacitat 
per a cinc vehicles. Juntament amb l’aparca-
ment de l’estació, amb capacitat per a 58, Gra-
nollers posa a la disposició dels usuaris un total 

Aparcament segur de bicicletes  
en diferents punts de la ciutat

de 103 places d’aparcament segur de bicicletes. 
El mateix sistema amb aplicació mòbil o web 
ja funciona en altres municipis com Madrid, 
Bilbao, Donosti, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, 
la Garriga o Cardedeu.
El cost de la instal·lació dels nou mòduls és de 
115.200 euros, IVA inclòs. L’empresa proveïdora 
ha estat Semab, SL. 

Aquest curs, tot i seguir en situació de pandèmia,  
els centres educatius de Granollers continuen neces-
sitant col·laboració en diferents activitats: acompa-
nyament en les sortides, suports puntuals a l’aula, 
organització de la biblioteca, etc.
El projecte del voluntariat educatiu a Granollers és 
una iniciativa del Consell Escolar Municipal. Des de 
l’any 2017, es gestiona conjuntament amb l’entitat 
Rella, Associació de Mestres i Professorat Jubilats.

Les persones interessades a participar-hi poden 
inscriure’s a voluntariat.granollers.cat/crides. A la 
web es poden trobar recursos, enllaços d’interès, 
formacions, agenda i tota la informació relaciona-
da amb el voluntariat a la ciutat.
Les activitats del voluntariat educatiu segueixen 
totes les mesures de prevenció de la Covid-19, per 
minimitzar els riscos per a alumnat, professorat i 
persones voluntàries.

El curs 2021-2022 continua el voluntariat educatiu a la ciutat
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Nova oferta 
formativa del 
Gra per a la 
tardor 
El Gra ja té a punt la pro-
gramació de cursos i tallers 
adreçada a joves de 16 a 35 
anys. S’ofereixen monogrà-
fics i formacions de caràcter 
curricular i/o ocupacionals 
en diferents àmbits, que han 
de permetre desenvolupar 
i potenciar coneixements, 
habilitats i competències 
professionals. Són un total 
de cinc propostes, algunes 
de les quals permeten obtenir el certificat de formació 
corresponent. En l’àmbit de la llengua s’ofereixen les 
“Tardes en català”, la formació serà presencial per a 
persones nouvingudes d’entre 16 i 18 anys amb ganes 
d’aprendre el català. En l’àmbit educatiu s’ofereix la for-
mació de director/a de lleure. El curs capacita l’alumnat 
per dirigir i coordinar equips de monitors o de caps, en 
activitats de lleure infantil i juvenil, sigui de forma volun-
tària o remunerada. També, en l’àmbit d’educació en el 
lleure, s’ha programat el curs de premonitor/a,  en format 
presencial. El curs és una introducció al món del lleure 
i l’esport des del vessant educatiu i s’adreça a joves que 
volen participar o col·laborar en aquestes activitats. Els 
alumnes que superin el curs obtindran un certificat expe-
dit per l’escola de formació en el lleure. En el camp labo-
ral s’ofereix el curs de manipulació d’aliments. Pel que fa 
a les càpsules d’acompanyament laboral, s’ha programat 
el club de feina jove d’alfabetització digital, un espai de 
trobada presencial que té per objectiu potenciar i millorar 
les competències digitals de les persones joves d’entre 18 
i 35 anys del municipi que busquen feina. Cada curs té un 
període d’inscripció, obert fins a 10 dies abans de l’inici 
del curs i que pot fer-se a www.inscripcions.grajove.cat o al 
Gra (plaça de Església, 8), de dimarts a divendres de 9 a 
13 h i de dilluns a dijous de 16 a 20 h.

Obertes  
les inscripcions 
de l’Etcètera

El Projecte Etcètera inicia el 
curs 2021/22 amb diferents 
propostes educatives per als 
joves de Granollers. Enguany 
presenta novetats com el 
“Circ i el Clown”, un projecte de creació en què es tre-
ballarà el moviment i la corporalitat a través d’aquestes 
dues disciplines.
També estrena dos projectes en clau climàtica i de medi 
ambient: “Segueix el rastre de les papallones”, un pro-
jecte d’investigació en l’àmbit de les ciències naturals que 
farà un seguiment setmanal de les papallones urbanes 
de Granollers; i el “Climatubers”, un projecte europeu on 
diversos grups intergeneracionals aprendran a fer vídeos 
participatius amb continguts destinats a encarar la crisi 
climàtica a Granollers. El projecte ofereix formació per a 
l’acció climàtica i eines digitals.
L’Etcètera manté també les propostes més exitoses del 
seu programa, com són el “Fem ràdio”, projecte per en-
dinsar-te en el món de la ràdio, el “Grup de Música”, pro-
jecte per aprendre a tocar un instrument i crear un grup 
de música o l’“Edison Jove”, per a tots aquells i aquelles 
que desitgin enregistrar històries a través d’una càmera.
Totes les propostes tenen lloc de dilluns a divendres i en 
horari de tarda, a diferents equipaments de la ciutat.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer digital-
ment a través de l’espai web o presencialment demanant 
hora al Gra.

Més informació a www.granollers.cat/etcetera

El projecte d’esport i igualtat de gènere de l’Ajunta-
ment de Granollers proposa a les entitats esportives 
4 càpsules formatives en línia (de 18.30 a 20.30 h). 
Les dues primeres sessions aniran a càrrec de 
Pedrona Serra, especialista en gènere i esport, i 
coeducació. La sessió del 4 d’octubre se centrarà en 
com fer front a l’assetjament sexual i a la discrimina-
ció, i la segona sessió (25 d’octubre) donarà eines per 
comunicar amb perspectiva de gènere. Ingrid Hino-

josa, especialista en gènere i esport, farà la tercera 
sessió (15 de novembre), sobre com millorar la 
participació de nenes, noies i dones a les entitats 
esportives. La darrera proposta (13 de desembre) 
se centrarà en la incorporació de la perspectiva de 
gènere en l’organització d’esdeveniments, i anirà a 
càrrec de  Susanna Soler, especialista en gènere, 
educació física i esport. Les persones interessades 
han d’enviar un correu a esports@granollers.cat.

Quatre càpsules formatives sobre esport  
i igualtat de gènere per a entitats

GRANOLLERS

EN L’ESPORT

PROJECTE ESPORTS I IGUALTAT DE GÈNERE: MARC DE TREBALL
PROJECTE ESPORTS I IGUALTAT DE GÈNERE: MARC DE TREBALL

El marc de treball del projecte té com a 
elements clau per aquesta transformació:

El projecte de gènere i igualtat de gènere de l’Ajuntament 
de Granollers té com a principals objectius augmentar la 
participació de nenes, noies i dones de la ciutat a l’àmbit 
esportiu i de l’activitat física i avançar cap a unes relacions 
entre homes i dones més justes. Per d’assolir-los es planteja 
incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques locals 
de l’àmbit esportiu, tan en aquells projectes i activitats de 
titularitat municipal com aquells promoguts per les entitats 
esportives o empreses del sector.

Quan parlem d’incorporar la mirada de gènere 
no parlem exclusivament de dones sinó de tot el 
sistema de desigualtats que segrega i jerarquitza 
allò tradicionalment masculí i femení. Incorporar 
la perspectiva de gènere i treballar des d’aquesta 
òptica implica transformar els mecanismes 
d’exclusió més visibles i explícits i, alhora, actuar 
sobre aquells elements que de manera més 
invisible i inconscient perpetuen els estereotips de 
gènere i la desigualtat entre homes i dones.
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4
9 a 15 h. Formació de 6 hores.  
Empresa i emprenedoria
Com negociar crèdits documentaris 
El programa està adreçat a personal de 
pimes que vulguin adquirir o millorar 
els seus coneixements en gestió finan-
cera internacional i concretament en 
les formes de pagaments i cobraments 
internacionals.
La Cambra de Comerç – Granollers

6
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Kit de recursos i eines per a  
projectes digitals
Sessió 1 de R-Digital:  
Crea un negoci amb ADN digital
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 24 hores. 
Empresa  
i emprenedoria
Assistents de direcció amb tasques  
presencials i teletreball
La funció de secretaris de direcció, 
executives, ajudants o assistents de 
direcció ha canviat a causa de l’evolució 
de la tecnologia que ha facilitat que em-
presàries i directives siguin més autòno-
mes en la gestió del dia a dia. 
La Cambra de Comerç – Granollers

7
9 a 14 h. Formació presencial.  
Empresa i emprenedoria
Parlar en públic amb l’actor Joan 
Pera, Roger Coma o Àlex Casanovas
Granollers Mercat

8
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Speed Networking. Coneix empreses 
amb qui fer negoci, en sols 4 hores!
Granollers Mercat

13
9.30 a 13.30 h. Càpsula. Empresa  
i emprenedoria
Planifica la teva web
Sessió 2 de R-Digital:  
Crea un negoci amb ADN digital
Granollers Mercat

14 
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Juga amb la teva audiència:  
gamifica les teves publicacions a les 
xarxes socials
Granollers Mercat

15
9 a 14 h. Formació de 15 hores.  
Empresa i emprenedoria
Power BI: gestiona les dades
Microsoft Power Bi és un programari 
molt potent per a l’anàlisi de dades, 
ens permet utilitzar-lo des de qualsevol 
dispositiu amb connexió a Internet amb 
un navegador web.
La Cambra de Comerç – Granollers

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

20
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Construeix la teva identitat visual 
per a Instagram
Sessió 3 de R-Digital:  
Training dirigit a persones 
Granollers Mercat

9.30 a 11.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Avantatges del cooperativisme per a 
autònoms + networking
Granollers Mercat 

21
9 a 14 h. Formació de 10 hores.  
Empresa i emprenedoria
Neurovenda i persuasió eficaç 
Fins a quin punt processos mentals 
inconscients influeixen en la presa de 
decisions? 
La Cambra de Comerç - Granollers

9 a 14 h. Formació de 30 hores. 
Empresa  
i emprenedoria
Nòmines, seguretat social i  
contractació laboral. Iniciació 
La Cambra de Comerç – Granollers

22
9.30 a 12 h. Formació.  
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

27
9.30 a 11.30 h. Webinar. Empresa  
i emprenedoria
Aspectes legals de negocis digitals
Webinar R-Digital:  
Crea un negoci amb ADN digital
Granollers Mercat

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Formació en línia
www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Octubre 2021 
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Granollers celebra la 5a edició  
del Festival Panoràmic
Del 15 d’octubre al 28 de novembre 
se celebra la 5a edició de Panorà-
mic, el festival de cinema, foto-
grafia i més que té lloc de manera 
simultània a Granollers i Barcelo-
na. La temàtica d’aquesta edició és 
“Incertesa, atzar, predicció”, tres 
conceptes que seran debatuts, in-
terrogats i reflexionats en totes les 
creacions artístiques presentades 
en el festival.

Exposicions

Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
comptarà amb les famoses “Es-
cultures d’un minut” de l’austríac 
Erwin Wurm; l’exposició col·lectiva 
sobre afrofuturisme, amb obres 
que especulen i s’anticipen al futur; 
els collages digitals que pervertei-
xen la idea de l’estat del benestar 
capitalista de la polonesa Weronika 
Gesicka, que exposa per primera 
vegada a Espanya; la instal·lació 
immersiva site-specific per a la Tèrmica de 
l’artista Rosana Antolín; l’exposició de fotolli-
bres amb una trentena de títols que proposen 
diferents maneres de pensar la incertesa; i la 
intervenció “Top manta”, que desgrana la gene-
alogia del Sindicat de Manters.

El Museu de Granollers oferirà l’exposició 
col·lectiva “El dit a l’ull: fotografia inconscient”, 
comissariada per Joan Fontcuberta, amb més 
d’una quinzena de fotògrafs que treballen el 
concepte de joc i atzar; el Museu de Ciències 
Naturals comptarà amb la mostra de la doctora 
i artista Julie Freeman que visualitza  –a través 
d’escultures cinètiques, so i animació – les da-
des recollides a temps real d’una comunitat de 
talps; i el Cinema Edison acollirà el Panoràmic 
Review, secció dedicada a redescobrir creadors 
audiovisuals que han estat fora dels circuits 
oficials. Es presentarà el treball de Carles Bar-
ba (Terrassa 1923-2020), empresari i cineasta 
amateur amb una visió particular de la Catalu-
nya de l’època.
A Barcelona, l’Arts Santa Mònica acollirà “Reac-
ció en cadena”, una gran exposició dels artistes 
multidisciplinaris Dina Kelberman i Jonathan 
Brown i l’escola de fotografia Grisart exposarà 

una mostra d’Alba Serra, autora del 
cartell de Panoràmic 2021.

Projeccions audiovisuals
El festival programarà sessions de 
cinefòrum al voltant de les exposici-
ons, com Barcelona Show de Carles 
Barba o la projecció del documental 
Erwin Wurm-The Artist Who Swallowed 
the World, amb col·loqui a càrrec del 
mateix Erwin Wurm; també, es pro-
jectaran els deu treballs guanyadors 
de la convocatòria artística interna-
cional OPEN Panoràmic; i s’orga-
nitzarà la sessió de cinema-concert 
“Obsessions magnífiques. Un viatge 
musical a través de l’art magistral”, 
a càrrec de l’artista J. Brown, a la 
Filmoteca de Barcelona.
Panoràmic 2021 inicia un nou projec-
te, Panoramic File, una intervenció 
artística per treballar amb els arxius 
i fer-ne visibles els fons documen-
tals. A Granollers, el projecte s’em-
plaçarà a l’espai públic, en suports 

publicitaris situats al carre Mare de Déu de 
Montserrat. Cada expositor presentarà una 
portada del suplement Vallés Deportivo, publica-
da entre 1966 i 1979, i l’altra cara exhibirà una 
fotografia de la mateixa època de dones prac-
ticant esport. És un projecte de l’artista Lurdes 
R. Basolí comissionat per Alexandra Laudo. La 
mostra es fa amb la col·laboració de l’Arxiu i 
s’emmarca en el Mundial d’Handbol Femení que 
se celebrarà a Granollers el desembre.

Conferències
En col·laboració amb el Centre de Fotografia 
KBr-Fundació MAPFRE, el festival organitza un 
cicle de conferències, dirigit per Joan Font-
cuberta, amb ponents com H. Conésa, conser-
vadora de fotografia contemporània a la Biblio-
teca Nacional de França; M. Bello, comissària 
i historiadora de l’art, directora d’Arts at CERN 
dins el Centre Europeu per a la Recerca Nuclear 
de Ginebra; J. Schmid, artista alemany pioner 
en l’ús de la fotografia trobada; i C. Chéroux, 
curador en cap de fotografia del MoMA. 

Tota la informació a: panoramicgranollers.cat
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octubre

Al Museu de Granollers el mes d’octubre arriba 
farcit de propostes d’activitats a l’entorn de les 
exposicions. S’han programat itineraris per conèixer 
el patrimoni de la ciutat i s’organitzen actes amb 
motiu de la Setmana de Turisme Industrial i de les 
Jornades Europees de Patrimoni. 
El Museu de Ciències Naturals també té bones  
notícies, una d’elles és que estrena nova web  
(www.mcng.cat), amb opció de poder fer les reserves 
en línia. Una altra de les novetats és que del 15 d’oc-
tubre al 28 novembre, dins del programa del Festival 
Panoràmic de Granollers, es podrà visitar l’exposició 
“Rat.Systems”. Es tracta d’un projecte en col·labora-
ció amb el biòleg Chris Faulkes en què es mostra el 
seguiment a temps real de la colònia de farumfers. 
Les biblioteques de Can Pedrals i de Roca Umbert 

ofereixen clubs de lectura, tallers i conversa, activi-
tats familiars i formació digital. Podeu trobar tota 
la programació a www.granollers.cat/inscripcionsbi-
blioteques.
La Xarxa de Centres Cívics de Granollers proposa 
una setentena de cursos i tallers, i enceta una 
nova edició dels Diverdivendres, la programació 
familiar dels centres cívics, que arriba a la 6a edició 
amb activitats de teatre, cuina, música i creació de 
joguines un cop al mes i amb diferents propostes 
temàtiques adreçades als nens i nenes de fins a  
12 anys. 
Entre els mesos d’octubre i gener s’han programat 
quatre activitats. La primera serà  Diverteatre  
(15 d’octubre, plaça Maluquer i Salvador), amb  
Le petit théâtre ambulant a càrrec de JAM.

Granollers presenta una programació de tardor 
plena de propostes per a tots els públics 
Sota el lema “Segueix Cultura”, els equipaments culturals de la ciutat ofereixen 
activitats, cursos, tallers, exposicions, teatre, música, dansa i un ampli ventall 
d’itineraris, conferències, visites i jornades
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La Sala Nau B1 comença temporada amb el rap de 
Tribade i continua amb noms tan coneguts com 
Hamlet, Paul Fuster, 31 Fam, Roba Estesa i Toundra. 
Tampoc s’oblida dels més petits amb el concert 
per a nadons Kla’a la teva cançó i Rock en família: 
descobrint Metallica. 
La programació de dansa està pensada per a tots 
els nivells i la conformen dos tallers intensius de 
moviment amb Sílvia Batet i Nadine Gasphersher, 
dos workshops intensius amb Lali Ayguadé, Akira 
Yoshida i Chey Jurado, i dues improvisacions guia-
des amb Marc Lapuerta i Ariadna Montfort. També 
hi ha el taller familiar “L’art dels 5 sentits”, en el 
marc del Festival El Més Petit de Tots, a càrrec de la 
companyia CreaMoviment.
Les arts visuals vindran de la mà del Festival Pano-
ràmic, de cinema, fotografia i més, que s’allargarà 
fins a finals de novembre. 
La cultura popular també reprèn activitat i tornen a 
fer-se presencialment els cursos de gralla i percus-
sió per a nens i nenes de diferents nivells.
Podeu consultar tota la programació a  
www.rocaumbert.cat.
Les arts escèniques tornen a prendre els escenaris 
del Teatre Auditori i de Llevant Teatre, amb l’eslò-
gan de la nova temporada d’EscenaGran, “Aixequem 
el vol”. Aquest mes d’octubre, al TAG hi haurà el 
primer concert de la temporada de l’Orquestra 

de Cambra de Granollers dedicat a les simfonies 
concertants de Mozart; dansa amb un espectacle 
facinant, Hidden, que ha exhaurit entrades al TNC 
sota la direcció artística de Lali Ayguadé; i l’artista 
espanyola amb més projecció d’aquest 2021, Maria 
José Llergo, presentarà el seu disc, Sanación, entre 
altres propostes. A Llevant la temporada començarà 
amb l’obra guanyadora en la categoria d’Autoria re-
velació dels Premis Max 2020, Els dies mentits, que 
aborda un tema tabú: el plaer sexual femení. Tota la 
programació a www.teatreauditoridegranollers.cat.

Càmera i... òpera al cinema Edison!

L’Edison inicia, aquest octubre, el projecte Òpera i 
Dansa que portarà retransmissions des de grans 
equipaments escènics de tot el món (Gran Teatre 
del Liceu, Arena de Verona, Covent Garden de Lon-
dres, entre d’altres) en col·laboració amb l’oferta en 
viu del Teatre Auditori. Per als més petits hi haurà 
Un dia de festa!, la festa itinerant del Cinema Infan-
til en Català, i l’espectacle de circ Taxaaan!, dins de 
la Roda d’Espectacles Infantils, tots dos adreçats a 
infants a partir de 3 anys. 
Tota la informació es pot consultar a  
www.cinemaedison.cat.
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La Sala Nau B1 comença temporada amb el rap de 
Tribade i continua amb noms tan coneguts com 
Hamlet, Paul Fuster, 31 Fam, Roba Estesa i Toundra. 
Tampoc s’oblida dels més petits amb el concert 
per a nadons Kla’a la teva cançó i Rock en família: 
descobrint Metallica. 
La programació de dansa està pensada per a tots 
els nivells i la conformen dos tallers intensius de 
moviment amb Sílvia Batet i Nadine Gasphersher, 
dos workshops intensius amb Lali Ayguadé, Akira 
Yoshida i Chey Jurado, i dues improvisacions guia-
des amb Marc Lapuerta i Ariadna Montfort. També 
hi ha el taller familiar “L’art dels 5 sentits”, en el 
marc del Festival El Més Petit de Tots, a càrrec de la 
companyia CreaMoviment.
Les arts visuals vindran de la mà del Festival Pano-
ràmic, de cinema, fotografia i més, que s’allargarà 
fins a finals de novembre. 
La cultura popular també reprèn activitat i tornen a 
fer-se presencialment els cursos de gralla i percus-
sió per a nens i nenes de diferents nivells.
Podeu consultar tota la programació a  
www.rocaumbert.cat.
Les arts escèniques tornen a prendre els escenaris 
del Teatre Auditori i de Llevant Teatre, amb l’eslò-
gan de la nova temporada d’EscenaGran, “Aixequem 
el vol”. Aquest mes d’octubre, al TAG hi haurà el 
primer concert de la temporada de l’Orquestra 

de Cambra de Granollers dedicat a les simfonies 
concertants de Mozart; dansa amb un espectacle 
facinant, Hidden, que ha exhaurit entrades al TNC 
sota la direcció artística de Lali Ayguadé; i l’artista 
espanyola amb més projecció d’aquest 2021, Maria 
José Llergo, presentarà el seu disc, Sanación, entre 
altres propostes. A Llevant la temporada començarà 
amb l’obra guanyadora en la categoria d’Autoria re-
velació dels Premis Max 2020, Els dies mentits, que 
aborda un tema tabú: el plaer sexual femení. Tota la 
programació a www.teatreauditoridegranollers.cat.

Càmera i... òpera al cinema Edison!

L’Edison inicia, aquest octubre, el projecte Òpera i 
Dansa que portarà retransmissions des de grans 
equipaments escènics de tot el món (Gran Teatre 
del Liceu, Arena de Verona, Covent Garden de Lon-
dres, entre d’altres) en col·laboració amb l’oferta en 
viu del Teatre Auditori. Per als més petits hi haurà 
Un dia de festa!, la festa itinerant del Cinema Infan-
til en Català, i l’espectacle de circ Taxaaan!, dins de 
la Roda d’Espectacles Infantils, tots dos adreçats a 
infants a partir de 3 anys. 
Tota la informació es pot consultar a  
www.cinemaedison.cat.
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20 h | Llevant Teatre
Els dies mentits.
21 h | GRA. Equipament juvenil
Dnit. Concert amb PERRØ (rock)
Concert del grup guanyador del concurs 
[És] Música 2021

 — Concert gratuït amb reserva d’entrada al 
620 655 001 (whatsap)

9
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) amb 
Albada Blay. Minimúsics, Albada 
Blay
16.30 h | Nau B1
Concert amb Kl’aa la teva cançó
17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Petits mamífers. Taller familiar.

10
DIUMENGE

11 h | Cementiri de Granollers (c. del 
Cementiri, s/n)
Visita guiada «Que la terra et 
sigui lleu. El modernisme al ce-
mentiri de Granollers» de la mà 
de Cinta Cantarell, Carme Nàjera 
i Mireia Tejero.
12 h | Cinema Edison
Taxaaan! 
17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista (+8 
anys) Mecanismes de paper
18 h | Teatre Auditori de Granollers
C.A.M.E.S. Audiovisita dramatit-
zada per a esperits curiosos. 

13
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) 
Minimúsics, amb Albada Blay
17.30 h | Museu de Ciències Naturals
La vida dins d’un formiguer + 
Visita guiada Sala d’Invertebrats

18 h | En línia
Conferència en línia al You Tube 
de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans. Parlem amb l’activista 
pels drets humans Leiria Vay.
Projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans 2021.

14
DIJOUS

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura. Corazón 
tan blanco, de Javier Marías. Amb 
Albert Rubio, lector editorial
19.30 h | Nau B1
Panoràmic. Inauguració del 
Festival Panoràmic 2021

 — Més info a www.panoramicgranollers.cat

19.45 h | Nau B1
Panoràmic. Conferència inau-
gural: “Incertesa, Atzar, Predic-
ció”
21 h | Roca Umbert
OPEN Panoràmic.
Projecció dels projectes fotogràfics dels 
guanyadors de la convocatòria

15
DIVENDRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans. Taller familiar.
Es repeteix a les 18.30 h.

17.30 h | Plaça de Josep Maluquer i 
Salvador
DiverDivendres. Le petit théâtre 
ambulant. Humor gestual per a 
tota la família!
Inscripcions de l’1 al 14 d’octubre a 
www.granollers.cat/diverdivendres o 
presencialment a qualsevol dels cinc 
centres cívics de la ciutat.

18 h | Dents de Serra. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Visita co-
mentada a l’exposició «Traces».
A càrrec del comissari Andrés Hispano
18.30 h Visita comentada a l’exposició
«Escultures d’un minut» 

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Ficció 1418. Club de lectura jove 
(14-18 anys) Pantera, de Brecht 
Evens
19.30 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Cineforum, 
Erwin Wurm - The Artist Who 
Swallowed the World de Merz 
Laurin
20 h | Galeria Sol
Inauguració exposició.
Galeria Sol, antiga Casa Matas, carrer del 
Sol, 47

22 h | Casino de Granollers
49è Festival Jazz de Granollers. 
Txema Riera Quartet
Entrades a, www.jazzgranollers.com

16
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Magic Science. Taller familiar de 
ciències en anglès (5-10 anys)
Amb Inorbis. Volcanos and Tornados. 
Disasters and Natural Reactions.

20 i 21.30 h | Polígon industrial Font del 
Ràdium
Paraules que trenquen ossos
Un grup reduït de persones, amb un mòbil 
a la mà, s’endinsaran de nit al bosc i, sota 
una estructura de rondalla cadascuna 
viurà la seva pròpia connexió amb la 
natura, amb el territori i amb les històries 
ancestrals. 

 — Informació i entrades: www.teatreaudito-
ridegranollers.cat

20.30 h | Roca Umbert
Festival Panoràmic
De festival en festival. Projecció dels 
projectes seleccionats als festivals 
col·laboradors

17
DIUMENGE

11 h | Dents de Serra. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Taller fami-
liar paral·lel a l’exposició «Escul-
tures d’un minut» d’Erwin Wurm

14
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1
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
L’Illa de mai més. Club de lectura 
infantil (8-9 anys) Diari d’un gat 
assassí, d’Anne Fine.
17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans.
Taller familiar. Es repeteix a les 18.30 h.

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. Club de lectura 
jove (+12 anys) Un batec alhora, de 
Sharon Creech.
20 h | Casino de Granollers
49è Cicle de Jazz de Granollers. 
El cazador de luz
Entrades a www.jazzgranollers.com

2 
DISSABTE

11.30 h | Escoles de Palou
Conferència: «Els mestres Ce-
lestí Bellera i Rita Gibernau i la 
renovació pedagògica dels anys 
30»
A càrrec de Ricard Bellera, net dels 
mestres.
Exposició fotogràfica «Palou i els mestres 
Celestí Bellera i Rita Gibernau»

 — Org.: Arxiu Municipal de Granollers amb 
la col·laboració del Consell del Poble de 
Palou i el Centre d’Estudis de Granollers

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

 — Sessions el dissabte 2, 9, 16, 23 i 30, a les 
16.30 h i el diumenge 3, 10, 17, 24 i 31, a 
les 11.10 h

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Fes el teu planter de varietats 
locals. Taller familiar.
18 h | Plaça de l’Església
Ballada al carrer. Danses del 
món

 — Org.: Passaltpas

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. 53 diumenges. Una co-
mèdia de Cesc Gay

22 h | Nau B1. Roca Umbert
Tribade en concert. Una combi-
nació de rap amb flamenc, soul, 
afrotrap i reggaeton.

3
DIUMENGE

10 h | Centre d’Arts en Moviment. Roca 
Umbert
Taller intensiu de moviment 
amb Sílvia Batet
12 h | Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició.
Retorn a Granollers del retaule gòtic de 
sant Esteve, de la mà de Cinta Cantarell, 
curadora assistent i documentalista

12 h | Bar El Patufet
Vermut musical i solidari amb el 
Trailwalker.
Amb la música de NouArt Records

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Camí a l’escola

6
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de corres-
pondència històrica. «Obrim les 
cartes de la postguerra»
Més info i inscripcions al 93 842 67 37, 93 
842 67 62, arxiu@ajuntament.granollers.cat

 — Activitat setmanal, els dimecres 6, 13, 20 
i 27 d’octubre, de 16 a 17.30 h. Afora-
ment limitat. Inscripció gratuïta. Més info 
i inscripcions al 93 842 67 37, 93 842 67 
62, arxiu@ajuntament.granollers.cat

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Espai Familiar Jaume Oller.

 — Per poder-hi accedir, caldrà inscriure’s 
al centre el mateix dia de l’activitat, fins 
que es completi l’aforament.

 — Horaris: dilluns i dimecres de 16 a 18 h

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys), amb 
Ada Cusidó. Sota les sabates
17.30 h | Museu de Ciències Naturals
La vida dins d’un formiguer + 
Visita guiada Sala d’Invertebrats

18 h | GRA. Equipament juvenil
Xerrada. Informa’t i connecta’t: 
«Camins alternatius a la formació 
reglada»
Activitat oberta i gratuïta. De 16 a 35 anys

7
DIJOUS

18 h | Antigues Escoles de Palou
Les Tertúlies de l’Arxiu: «Recor-
dant els mestres Celestí Bellera i 
Rita Gibernau»
Amb la participació d’exalumnes de les 
escoles de Palou i de Ricard Bellera, net 
dels mestres.

19 h | Museu de Granollers
Taula rodona: «40 anys de les 
troballes romanes de l’antiga 
fàbrica de Can Jaume (Granollers 
1981). En record de Josep Estrada 
i Garriga»

8
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Club de lec-
tura infantil (6-7 anys) La cerca 
de la Colette, d’Isabelle Arsenault.
17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans. Taller familiar.
Es repeteix a les 18.30 h.

18 h | Museu de Ciències Naturals
Visita històrica del museu.
Activitat en el marc de les Jornades 
Europees del Patrimoni.

18 h | Cinema Edison
Cinema. Club de lectura i cine-
ma. To Be or Not To Be (Ser o no 
ser, 1942), d’Ernest Lubitsch.
Amb Esteve Plantada, periodista i escriptor

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4. Club de lectura 
infantil (10-11 anys) Catwings: les 
aventures dels gats alats, d’Ursula 
K. Le Guin.
20 h | Casino de Granollers
49è Festival de Jazz de Grano-
llers. Martín Díaz Quintet
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20 h | Llevant Teatre
Els dies mentits.
21 h | GRA. Equipament juvenil
Dnit. Concert amb PERRØ (rock)
Concert del grup guanyador del concurs 
[És] Música 2021

 — Concert gratuït amb reserva d’entrada al 
620 655 001 (whatsap)

9
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) amb 
Albada Blay. Minimúsics, Albada 
Blay
16.30 h | Nau B1
Concert amb Kl’aa la teva cançó
17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Petits mamífers. Taller familiar.

10
DIUMENGE

11 h | Cementiri de Granollers (c. del 
Cementiri, s/n)
Visita guiada «Que la terra et 
sigui lleu. El modernisme al ce-
mentiri de Granollers» de la mà 
de Cinta Cantarell, Carme Nàjera 
i Mireia Tejero.
12 h | Cinema Edison
Taxaaan! 
17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista (+8 
anys) Mecanismes de paper
18 h | Teatre Auditori de Granollers
C.A.M.E.S. Audiovisita dramatit-
zada per a esperits curiosos. 

13
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) 
Minimúsics, amb Albada Blay
17.30 h | Museu de Ciències Naturals
La vida dins d’un formiguer + 
Visita guiada Sala d’Invertebrats

18 h | En línia
Conferència en línia al You Tube 
de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans. Parlem amb l’activista 
pels drets humans Leiria Vay.
Projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans 2021.

14
DIJOUS

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura. Corazón 
tan blanco, de Javier Marías. Amb 
Albert Rubio, lector editorial
19.30 h | Nau B1
Panoràmic. Inauguració del 
Festival Panoràmic 2021

 — Més info a www.panoramicgranollers.cat

19.45 h | Nau B1
Panoràmic. Conferència inau-
gural: “Incertesa, Atzar, Predic-
ció”
21 h | Roca Umbert
OPEN Panoràmic.
Projecció dels projectes fotogràfics dels 
guanyadors de la convocatòria

15
DIVENDRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans. Taller familiar.
Es repeteix a les 18.30 h.

17.30 h | Plaça de Josep Maluquer i 
Salvador
DiverDivendres. Le petit théâtre 
ambulant. Humor gestual per a 
tota la família!
Inscripcions de l’1 al 14 d’octubre a 
www.granollers.cat/diverdivendres o 
presencialment a qualsevol dels cinc 
centres cívics de la ciutat.

18 h | Dents de Serra. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Visita co-
mentada a l’exposició «Traces».
A càrrec del comissari Andrés Hispano
18.30 h Visita comentada a l’exposició
«Escultures d’un minut» 

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Ficció 1418. Club de lectura jove 
(14-18 anys) Pantera, de Brecht 
Evens
19.30 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Cineforum, 
Erwin Wurm - The Artist Who 
Swallowed the World de Merz 
Laurin
20 h | Galeria Sol
Inauguració exposició.
Galeria Sol, antiga Casa Matas, carrer del 
Sol, 47

22 h | Casino de Granollers
49è Festival Jazz de Granollers. 
Txema Riera Quartet
Entrades a, www.jazzgranollers.com

16
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Magic Science. Taller familiar de 
ciències en anglès (5-10 anys)
Amb Inorbis. Volcanos and Tornados. 
Disasters and Natural Reactions.

20 i 21.30 h | Polígon industrial Font del 
Ràdium
Paraules que trenquen ossos
Un grup reduït de persones, amb un mòbil 
a la mà, s’endinsaran de nit al bosc i, sota 
una estructura de rondalla cadascuna 
viurà la seva pròpia connexió amb la 
natura, amb el territori i amb les històries 
ancestrals. 

 — Informació i entrades: www.teatreaudito-
ridegranollers.cat

20.30 h | Roca Umbert
Festival Panoràmic
De festival en festival. Projecció dels 
projectes seleccionats als festivals 
col·laboradors

17
DIUMENGE

11 h | Dents de Serra. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Taller fami-
liar paral·lel a l’exposició «Escul-
tures d’un minut» d’Erwin Wurm
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22 h | Nau B1
Concert en acústic. Hamlet

24
DIUMENGE

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Visita 
comentada a l’exposició «The 
immortal Jellyfish»
A càrrec de Mercè Alsina, assessora 
artística del festival

11.30 h | Plaça de la Porxada 
Sardanes. Ballada de colles 
veteranes amb la cobla Ciutat de 
Granollers.
12 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Visita 
comentada a l’exposició «Ima-
ginació especulativa: El llegat 
afrofuturista»
A càrrec de la comissària Mercè Alsina i 
l’artista Norris Adoro

12 h | Cinema Edison
La Jana i els tres óssos Recor-
deu el conte clàssic de la Rínxols 
d’Or?
El Centre de Titelles de Lleida ens en 
presenta una nova versió plena de música, 
protagonitzada per la Jana i tres óssos.

18 h | Cinema Edison
Festival Panoràmic. Curts KIDS.
Projecció en loop dels curts per a famílies

19 h | Teatre Auditori
Hidden Una peça de Lali Ayguadé
Amb 5 intèrprets a l’escenari i la veu de 
Joan Gomila, que fa una mirada a les 
coses que ens defineixen, però que –amb 
el temps– han quedat tapades sota el vel 
de l’inconscient. Reflexiona al voltant de 
la idea que el nostre present difumina el 
passat. 

25
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura. 
De la literatura a la pintura, L’es-
tret camí de l’interior, de Matsuo 
Bashô.
Col·l.: UPG-Universitat Popular de 
Granollers

26
DIMARTS

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. 
Debat. “Granollers i la filosofia. 
L’atzar i la necessitat”
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal, 
professors de filosofia

 — Col·l.: UPG-Universitat Popular de Grano-
llers

27
DIMECRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
La vida dins d’un formiguer + 
Visita guiada Sala d’Invertebrats
19 h | Biblioteca Can Pedrals
Literature and Critical 
Thinking.
Activitat en línia. Conversa en anglès amb 
Inorbis.
Fables. William Golding’s Lord of the Flies

28
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Construcció i programació d’un 
robot amb Lego. De 8 a 12 anys. 
Labs digitals 
19 h | Museu de Ciències Naturals 
Taxonomia. Club de lectura i ci-
ències naturals. Primavera silen-
ciosa, de Rachel Carson. 
19 h | Museu de Granollers.
Conferència entorn de l’exposició:
«El Modernisme i les flors. De la natura 
a l’arquitectura». «La natura modelada 
a través de les arts modernistes. Flors i 
plantes perennes vestint d’arquitectura»

29
DIVENDRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans.
Taller familiar. Es repeteix a les 18.30 h.

19 h | Plaça Jaume Primer el Conqueridor
Castanyada popular del barri del 
Lledoner
Org.: AV Lledoner

19 h | Teatre Auditori
Roger Padullés en concert. Cicle 
Carles Riera
20 h | Teatre Auditori
L’enigma Garreta El tenor Roger 
Padullés i el pianista Francisco 
Poyato ens apropen a Garreta. 
20 h | Casino de Granollers
49è Festival Jazz de Granollers. 
Joan Sanmartí/Dani Pérez Quar-
tet

 — Entrades a, www.jazzgranollers.com

30
DISSABTE

19 h | Barri de Can Gili
Castanyada 

 — Org.: Associació de Veïns de Can Gili

20 h | Teatre Auditori
Maria José Llergo
L’artista espanyola amb més projecció de 
2021 arriba a Granollers. 

31
DIUMENGE

12 h | L’Adoberia
Visita guiada. L’Adoberia vista 
per un adober. Activitat entorn de 
la Setmana del Turisme Indus-
trial
Cal fer reserva prèvia. Aforament limitat

19 h | Centre Cívic Can Gili
Túnel del terror
1a sessió: de 19 a 20.30 h
2a sessió: de 22 a 24 h
Org.: Associació de Veïns de Can Gili

Tota la informació:
www.granollers.cat/segueixcultura
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17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys)
Amb Rosa Pinyol. Roda, roda, molinet, amb 
Rosa Pinyol

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de lectura 
infantil (10-11 anys) Armstrong: 
l’agosarat viatge d’un ratolí a la 
Lluna, de Torben Kuhlmann
18 h | En línia
Conferència en línia al You Tube 
de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans. Parlem amb l’activis-
ta pels drets humans Reynaldo 
Domínguez.
Projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans 2021

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata. Club de lectura jove (12-
16 anys) Una de zombis, de Patri-
cia Martín.

20
DIMECRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
La vida dins d’un formiguer + 
Visita guiada Sala d’Invertebrats
19 h | Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectu-
ra. Paradisos oceànics, d’Aurora 
Bertrana. 
19 h | Museu de Granollers
Festival Panoràmic. Taula 
rodona entorn de l’exposició del 
Panoràmic «Sense control: atzar i 
creació fotogràfica» 

21
DIJOUS

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

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
La família Melops. Club de lectu-
ra infantil (6-7 anys) Dins el bosc, 
d’Anthony Browne. 

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes. Club de lectu-
ra infantil (8-9 anys) Y entonces 
nos perdimos, de Ryan Andrews. 
18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en an-
glès amb Cambridge School. Jesse 
Owens and politics in sport
19 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Cinefòrum 
The last angel of history, de John 
Akomphra 

22
DIVENDRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans.
Taller familiar. Es repeteix a les 18.30 h.

20 h | Teatre Auditori
Canto jo i la muntanya balla
Amb dramatúrgia de Clàudia Cedó i música 
de Judit Neddermann, l’obra, basada en la 
novel·la d’Irene Solà, ens portarà a gaudir 
d’un text màgic on podrem veure un híbrid 
de teatre de gest, text i música en directe. 

23
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Cremem els clàssics. Club de lec-
tura +17 anys, autogestionat pels 
joves. Medea, d’Eurípides
10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
L’energia ni es crea ni es des-
trueix. BiblioLab (+6 anys) amb 
Funbrain
17.30 h | Centre d’Arts en Moviment. 
Roca Umbert
Improvisació guiada de movi-
ment
amb Marc Lapuerta
Nivell: inicial - intermedi

17.30 h | Cinema Edison
Festival Panoràmic. Cicle de 
curtmetratges
Presentat i dinamitzat per Andrés Hispano 
i Fèlix Pérez-Hita

 — Més info a, www.panoramicgranollers.cat

12 h | Dents de Serra. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Visita 
comentada a la mostra de fotolli-
bres «Open circle, lived relation»
A carrèc de la comissària Natasha Christia
Més info a, www.panoramicgranollers.cat

12 h | Museu de Granollers
Festival Panoràmic. Visita 
comentada entorn de l’exposició 
«El dit a l’ull: fotografia inconsci-
ent»
De la mà de Joan Fontcuberta, comissari

 — Cal fer reserva prèvia. Aforament limitat

17.30 h | Teatre Auditori
Els misteris de Mozart (sessió 
familiar) 
19 h | Teatre Auditori
Mozart concertant 
19 h | Sala Francesc Tarafa
Concierto de Aranjuez. Jordi 
Masó, piano i Manel Sánchez, 
guitarra

 — Org.: Amics de la Ciutat de Granollers
 — Reserves per WhatsApp al 657 862 833 
amb el nom i el número de telèfon.

18
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Club de lectura. 
La Víctor C, d’Anna Maria Ricart.
Amb Francesc Viñas, professor de 
literatura.

19
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch Centre de Cultura 
per la Pau
Grup de documentació fotogrà-
fica. Grup de treball de persones 
voluntàries de l’Arxiu
Les trobades es fan dos cops al mes, en dos 
grups: a les 10.30 i a les 12 h 
Cal fer inscripció prèvia al 93 842 67 37 o 
a, arxiu@granollers.cat

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys) Contes en 
anglès. The Witch’s Broomstick.
Amb Cambridge School

 — Inscripcions a, www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques
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22 h | Nau B1
Concert en acústic. Hamlet

24
DIUMENGE

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Visita 
comentada a l’exposició «The 
immortal Jellyfish»
A càrrec de Mercè Alsina, assessora 
artística del festival

11.30 h | Plaça de la Porxada 
Sardanes. Ballada de colles 
veteranes amb la cobla Ciutat de 
Granollers.
12 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Festival Panoràmic. Visita 
comentada a l’exposició «Ima-
ginació especulativa: El llegat 
afrofuturista»
A càrrec de la comissària Mercè Alsina i 
l’artista Norris Adoro

12 h | Cinema Edison
La Jana i els tres óssos Recor-
deu el conte clàssic de la Rínxols 
d’Or?
El Centre de Titelles de Lleida ens en 
presenta una nova versió plena de música, 
protagonitzada per la Jana i tres óssos.

18 h | Cinema Edison
Festival Panoràmic. Curts KIDS.
Projecció en loop dels curts per a famílies

19 h | Teatre Auditori
Hidden Una peça de Lali Ayguadé
Amb 5 intèrprets a l’escenari i la veu de 
Joan Gomila, que fa una mirada a les 
coses que ens defineixen, però que –amb 
el temps– han quedat tapades sota el vel 
de l’inconscient. Reflexiona al voltant de 
la idea que el nostre present difumina el 
passat. 

25
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura. 
De la literatura a la pintura, L’es-
tret camí de l’interior, de Matsuo 
Bashô.
Col·l.: UPG-Universitat Popular de 
Granollers

26
DIMARTS

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. 
Debat. “Granollers i la filosofia. 
L’atzar i la necessitat”
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal, 
professors de filosofia

 — Col·l.: UPG-Universitat Popular de Grano-
llers

27
DIMECRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
La vida dins d’un formiguer + 
Visita guiada Sala d’Invertebrats
19 h | Biblioteca Can Pedrals
Literature and Critical 
Thinking.
Activitat en línia. Conversa en anglès amb 
Inorbis.
Fables. William Golding’s Lord of the Flies

28
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Construcció i programació d’un 
robot amb Lego. De 8 a 12 anys. 
Labs digitals 
19 h | Museu de Ciències Naturals 
Taxonomia. Club de lectura i ci-
ències naturals. Primavera silen-
ciosa, de Rachel Carson. 
19 h | Museu de Granollers.
Conferència entorn de l’exposició:
«El Modernisme i les flors. De la natura 
a l’arquitectura». «La natura modelada 
a través de les arts modernistes. Flors i 
plantes perennes vestint d’arquitectura»

29
DIVENDRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans.
Taller familiar. Es repeteix a les 18.30 h.

19 h | Plaça Jaume Primer el Conqueridor
Castanyada popular del barri del 
Lledoner
Org.: AV Lledoner

19 h | Teatre Auditori
Roger Padullés en concert. Cicle 
Carles Riera
20 h | Teatre Auditori
L’enigma Garreta El tenor Roger 
Padullés i el pianista Francisco 
Poyato ens apropen a Garreta. 
20 h | Casino de Granollers
49è Festival Jazz de Granollers. 
Joan Sanmartí/Dani Pérez Quar-
tet

 — Entrades a, www.jazzgranollers.com

30
DISSABTE

19 h | Barri de Can Gili
Castanyada 

 — Org.: Associació de Veïns de Can Gili

20 h | Teatre Auditori
Maria José Llergo
L’artista espanyola amb més projecció de 
2021 arriba a Granollers. 

31
DIUMENGE

12 h | L’Adoberia
Visita guiada. L’Adoberia vista 
per un adober. Activitat entorn de 
la Setmana del Turisme Indus-
trial
Cal fer reserva prèvia. Aforament limitat

19 h | Centre Cívic Can Gili
Túnel del terror
1a sessió: de 19 a 20.30 h
2a sessió: de 22 a 24 h
Org.: Associació de Veïns de Can Gili

Tota la informació:
www.granollers.cat/segueixcultura



Granollers acollirà aquest desembre el Mundial 
d’Handbol Femení amb més participació d’equips

Aquest desembre Granollers formarà part de 
l’esdeveniment més destacat que ha acollit mai: 
ser seu del Mundial d’Handbol Femení, amb 
rècord de seleccions presents, 32. Habitualment 
disputaven aquest torneig 24 nacions. Un 30 % 
dels 32 equips que competiran i els més desta-
cats jugaran a Granollers. El sorteig que es va 
celebrar a Castelló el mes d’agost va determi-
nar els dos grups que jugaran la fase prèvia a 
Granollers, l’A format per França, Montenegro, 
Angola i Eslòvenia i l’F, amb Dinamarca, Tunísia, 
República del Congo i Corea, la darrera selecció 
a classificar-se aquest mateix mes de setembre. 
Tots els partits es disputaran al Palau d’Esports 
de Granollers que es va condicionant per a 
aquesta destacada cita. L’evolució de la pan-
dèmia de la Covid-19 condicionarà l’aforament 
del Palau, tot i que és prematur saber encara 
fins a quin punt. Previsiblement les entrades es 
podran comprar a partir del mes d’octubre a la 
web oficial del Mundial spainhandball2021.com,  
on també es pot emplenar el formulari per 
fer-se voluntari d’aquesta competició (vegeu 
l’entrevista de la pàg. 21). 

Fase prèvia, del 2 al 7 de desembre

França, campiona olímpica als Jocs de Tòquio 
d’aquest any, jugarà a Granollers, fet que previ-

siblement farà que vingui públic del país veí. La 
selecció de Montenegro, que va ser eliminada 
per les russes en els Jocs de Tòquio als quarts 
de final, Angola i Eslovènia, formen part del 
grup A. 
En el grup F destaca la presència de Dinamarca, 
que no va participar en els darrers jocs olím-
pics, a més dels equips de Tunísia, República 
del Congo i Corea.
La competició començarà a Granollers di-
jous 2 de desembre, amb el partit del grup F 
Corea-República del Congo, al qual seguirà 
el matx entre Dinamarca i Tunísia, tots ells 
corresponents al grup F. Tots els partits de la 
fase prèvia, tant els del grup A com els de l’F, es 
jugaran en doble sessió de tarda. Els equips que 
no es classifiquin en la fase prèvia passaran a 
disputar la President’s Cup a la ciutat de Llíria.

De la ronda principal a la final

Per a la segona fase, la Main Round o ronda 
principal, Granollers serà la seu de dos grups, 
formats per les tres millors seleccions classifi-
cades dels grups A-B i E-F, respectivament. Les 
dues primeres seleccions classificades de cada 
grup disputaran els quarts de final, els dies 14 
i 15 de desembre. Les semifinals es jugaran el 
dia 17 i la gran final diumenge 19 de desembre.

Gairebé vuit anys després, 
Granollers tornarà a viure un 
mundial d’handbol. Aquesta 
vegada amb les millors selec-
cions femenines de 32 països 
i una enorme audiència 
potencial d’espectadors de 
televisió

Granollers gaudirà del millor 
handbol internacional femení aquest 
desembre. A partir del dia 2 i fins 
al dia 19, el Palau d’Esports serà la 
principal seu del 25è Campionat del 
Món, juntament amb Castelló, Llíria 
i Torrevella. Aquest serà un mundial 
amb xifra rècord de participació: 
32 seleccions. A Granollers es 
disputaran un total de 38 partits, 
des de la fase prèvia fins a la final. 
L’organització està treballant 
intensament amb l’objectiu que aquest 
Mundial sigui viscut per la ciutadania 
i deixi un llegat més enllà de la 
competició: la promoció de l’esport 
femení i situar la ciutat al capdavant 
de la lluita per la igualtat de gènere. 

Més enllà de 
la competició, 

l’objectiu del 
Mundial és 
promoure 

l’esport 
femení, assolir 

la igualtat 
de gènere i 
empoderar 

dones i nenes
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Divendres | 20.45h
'Infoesports, compte enrere cap al Mundial'

Dissabtes | 22h i diumenges | 22.15h
'FlyHandball'

TOTA L'ACTUALITAT DEL MUNDIAL D'HANDBOL
FEMENÍ A VOTV I A votv.alacarta.cat

Les altres seus d’aquest Mundial, que organitza 
per primera vegada Espanya, són Castelló, Llíria 
i Torrevella, on jugarà la selecció espanyola, 
“Las Guerreras”, que obrirà la competició el dia 
1 de desembre. Espanya va quedar sostcam-
piona del món en el Mundial de 2019 en una 
ajustada final davant els Països Baixos.

Un gran seguiment mediàtic

L’Ajuntament de Granollers ha impulsat la 
celebració d’aquest Campionat del Món, acre-
ditant bones experiències d’organització com 
a seu en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 
i en el Mundial d’Handbol Masculí de 2013, on 
Granollers va acollir la celebració de 12 partits, 
respectivament. En aquesta ocasió, en seran 38. 
Aquest Mundial significa de nou el reconeixe-
ment de Granollers com a ciutat referència de 
l’handbol gràcies als més de 75 anys d’història 

del BM Granollers. I, a més, suposarà un revul-
siu per als equips femenins del club que en els 
últims anys han experimentat una gran pro-
gressió. A més, per tal que la ciutadania visqui 
al màxim aquest esdeveniment, l’organització 
del Mundial està preparant diversos actes, que 
s’iniciaran el mes d’octubre.
En el Mundial de Japó de 2019 es van registrar 
600 milions d’espectadors de televisió acumu-
lats. En el Campionat del Món d’aquest de-
sembre es preveu que la xifra pugui arribar als 
700 milions, ja que la Federació Internacional 
d’Handbol ha concedit una invitació (wild card) 
a Xina per disputar el torneig. Aquest gegant 
demogràfic juntament amb una major participa-
ció de països farà que les xifres d’espectadors 
puguin ser de rècord. Estem, sens dubte, davant 
un gran repte i, alhora, una gran oportunitat 
per posar Granollers en el centre de l’handbol 
mundial.

A la seu de Granollers s’hi disputaran 38 partits amb 
les millors seleccions femenines del món

S’estan 
preparant 

diversos actes 
per tal que la 

ciutadania visqui 
el Mundial

Seleccions com les de França, 
campiona olímpica, Corea o 
Dinamarca jugaran la fase 
prèvia a Granollers
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Gemma Carbonell Muntal
Responsable de Voluntariat del Mundial d’Handbol a la seu Granollers

 
La granollerina Gemma Carbonell 
aportarà la seva llarga experiència 
en recursos humans a l’organització 
del Mundial d’Handbol Femení que 
es jugarà aquest mes de desembre a 
Granollers. Llicenciada en Psicologia 
per la Universitat de Barcelona 
i diplomada en Administració 
d’Empreses (ADE) per ESADE, ha 
estat directora de Recursos Humans 
de Coty a Granollers. A més ha 
treballat per la mateixa multinacional 
a les seus de París i Ginebra. Abans 
ho va fer a l’Hospital de Granollers. 
Carbonell s’ocuparà ara de coordinar 
el voluntariat del Campionat del 
Món, una peça estratègica per al bon 
funcionament de l’esdeveniment. ©
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Es necessitaran 
persones 

voluntàries 
a partir del 

mes d’octubre, 
perquè hi haurà 

activitats de 
promoció prèvies 

al Campionat  
del Món

algunes funcions, etc. El termini màxim per apuntar-
se acaba el 14 de novembre, però donat que hi haurà 
activitats de promoció del campionat que es faran 
durant el mes d’octubre i novembre, com més aviat 
disposem de voluntariat, molt millor.

Què s’espera del voluntariat?
La persona voluntària formarà part d’un gran equip i 
d’ella en depèn una part molt important de la imatge 
del torneig. Li demanem que tingui compromís, que 
sigui proactiva i posi interès en tot el que succeeixi al 
seu voltant. Tindrà unes tasques específiques però si 
entén bé què passa al voltant, podrà col·laborar millor 
i gaudir-ne més.
Un dels atractius del rol de voluntariat és que es 
podrà relacionar amb gent molt diversa, tant a nivell 
esportiu, com jugadores d’elit, personalitats del món 
de l’handbol o dels governs que ens visitin. Tothom, 
a tots nivells, mereixerà que se’l tracti amb respecte 
i cortesia. Els petits detalls són els que poden deixar 
més empremta als nostres visitants.

Quantes persones voluntàries necessita la seu de 
Granollers?
Hi haurà diferents àrees de participació durant el 
Mundial, com ara competició, màrqueting i comuni-
cació, tecnològica i informàtica, transports i allotja-
ments, protocol i relacions internacionals. Les tasques 
identificades de moment ens indiquen la necessitat 

La teva trajectòria professional ha estat sempre 
vinculada als recursos humans...
Sí, i també de forma important a Granollers. Vaig 
ser la directora de Recursos Humans de la Fundació 
Hospital Asil de Granollers durant més de 7 anys, dels 
quals en tinc un record entranyable i, de forma espe-
cial, perquè hi vaig tenir les meves dues filles mentre 
hi treballava. També vaig formar part de l’equip direc-
tiu de Coty a la fàbrica de Granollers i a partir d’aquí 
vaig assumir diferents rols de RH internacionals, tant 
en la divisió d’operacions com de negoci, que em 
van portar a traslladar-me a viure cinc anys a París 
i cinc anys més a Ginebra. He tingut l’oportunitat 
de participar en la transformació de l’empresa i de 
liderar importants projectes de fusions i adquisicions. 
Crec que tinc, per tant, experiència en la gestió de 
persones, que m’ajudarà a l’hora de coordinar l’àrea 
de voluntariat de la seu de Granollers.

Qui es pot apuntar a ser voluntari/ària del Mundial i 
com ho ha de fer?
Totes aquelles persones a partir de 16 anys, amb per-
mís de pare, mare o tutor, i de 18 anys en endavant 
poden ser voluntàries. Per inscriure’s cal emplenar el 
formulari de la web oficial del Mundial: spainhand-
ball2021.com. La seu de Granollers, un cop rebuda la 
inscripció, es posarà en contacte amb aquestes perso-
nes per tal de concretar aspectes com la seva disponi-
bilitat horària, la preferència d’ubicació, l’interès per 

Gemma Carbonell dirigirà 
el contingent de persones 
voluntàries que ajudaran 
l’organització del Mundial 
d’Handbol Femení a la seu de 
Granollers
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Qui vulgui fer de voluntari/ària durant el Mundial 
ja es pot apuntar a la web spainhandball2021.com

“Estic 
convençuda 

que viure una 
experiència 
inoblidable 

com un Mundial 
reforçarà el 

sentiment de 
pertinença a la 

ciutat”

al voltant d’unes 300 posicions, però aquest nombre 
pot augmentar en funció de la seva disponibilitat. En 
el mundial masculí que es va jugar el 2013 i en el que 
Granollers va ser seu de les fases preliminars, ja es va 
comptar amb unes 300 persones voluntàries i no es 
jugaven a Granollers les fases finals.

Què es valorarà en general dels candidats/es?
És molt important que els faci il·lusió i que tinguin 
ganes que sigui un esdeveniment d’èxit, tant per 
l’handbol com per a la ciutat. La seva pertinença o 
col·laboració a clubs d’handbol, tant de Granollers 
com de la comarca, dona a la persona voluntària 
un coneixement específic que serà molt important, 
especialment per a les àrees de competició, ja que es 
necessita conèixer bé la dinàmica de l’esport. Però 
en altres àrees, i de forma general, la capacitat de 
comunicació, el coneixement i nivell d’idiomes i la 
iniciativa seran molt valorats.
Hi haurà actes de promoció del campionat tant a 
la seu del campionat, com al carrer o a les escoles. 
En aquest cas, serà important que siguin persones 
dinàmiques, extravertides i bones comunicadores. 
Com veus, hi ha lloc per a tothom que tingui ganes i 
disponibilitat.

Se’ls oferirà formació?
Sí, tant a nivell general sobre el Mundial com sobre 
Granollers, i a nivell específic sobre les àrees en què 
hagin d’intervenir.

En quins tipus de tasques podran treballar?
L’organització del Mundial engloba àrees diverses. Les 
persones voluntàries que donin suport a Premsa, per 
exemple, hauran de rebre els periodistes, donar-los les 
acreditacions, conduir-los al seu lloc, donar-los suport 
quan estiguin en les cabines de transmissió... Altres 
hauran de controlar les zones habilitades, assegurant 
l’accés sols de les persones autoritzades, acomodar 
els espectadors, lliurar acreditacions, donar suport als 
equips, donar suport al servei de protocol, ajudar amb 
el càtering, transport, logística, etc.
Però, molt especialment, hi haurà les persones volun-
tàries de pista que ajudaran en el control i aprovisiona-
ment del que es necessiti durant la competició (pilotes, 
medalles, marcador, aigua...), revisar la pista abans i 
després del joc per assegurar que està en perfectes con-
dicions; donar suport a qui estigui en el terreny de joc: 
jugadors, tècnics, àrbitres, mesa, delegats, etc.

Les persones voluntàries també podran participar 
en les activitats de promoció prèvies a la celebració 
del campionat...
I tant! L’esdeveniment és tan important que vo-
lem que la ciutat ho visqui intensament. Les acti-
vitats de promoció ajudaran a conèixer en detall 
l’esdeveniment, els partits que es celebraran, els 
països que jugaran a Granollers, els seus equips... 
però també ens ajudaran a animar més persones a 
participar-hi.

Què ofereix l’organització del Mundial al volunta-
riat?
D’entrada, l’oportunitat de formar part d’un esde-
veniment històric de magnitud mundial; formació 
relacionada amb l’esdeveniment; la possibilitat de 
convalidar les pràctiques en el seu currículum acadè-
mic; i l’equipament esportiu com a voluntari/ària.

Com a granollerina, quin llegat creus que pot deixar 
un campionat d’aquesta magnitud?
Un esdeveniment així posa Granollers en el mapa, tal 
com va passar amb Barcelona arran de les olimpíades. 
L’èxit d’aquest esdeveniment convertirà Granollers 
en un referent en l’esport i també en l’organització 
d’esdeveniments esportius.
També serà important per a la promoció econòmi-
ca de la ciutat i la reforçarà com a punt d’interès 
turístic. El nombre de visitants a Granollers serà molt 
important i els comerciants, hotelers i restauradors 
tindran un paper clau en la seva acollida. Esperem 
que el Mundial els pugui ajudar tenint en compte la 
situació tan delicada que han hagut de viure durant la 
pandèmia. 
Estic convençuda que la possibilitat de viure una 
experiència inoblidable com aquesta reforçarà el sen-
timent de pertinença a la ciutat.

I en el cas concret de l’handbol femení?
El Club Balonmano Granollers, com tothom sap, té 
un gran equip d’handbol femení que juga a Divisió 
d’Honor i 12 equips, des de prebenjamines fins a 
veteranes. Està clar que un esdeveniment com aquest 
serà un pas molt important en la promoció, foment 
i difusió de l’esport femení. L’esponsorització dels 
equips és crítica per a la gestió del seu dia a dia. 
Espero que el Mundial animi les empreses a donar el 
suport que necessiten i es mereixen.
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Els grups municipals opinen

Sobre el nuevo servicio  
de agua potable

Ante las diversas preguntas sobre nuestro 
posicionamiento por parte de los medios 
de comunicación, nuestra respuesta ha sido 
siempre la misma: “No podemos adoptar 
una posición sin leer y analizar con deteni-
miento los diferentes informes técnicos”. 
No entendemos cómo hay grupos muni-
cipales que sin recibir la documentación 
o conocer las conclusiones de los análisis 
técnicos, ya de antemano, desde el primer 
minuto, tenían una posición firme y un 
sentido del voto predeterminado. Nuestro 
grupo municipal siempre ha optado por 
la cautela, por ser fiel a su palabra y no 
entrar en ningún debate hasta no contar con 
toda la información y datos de los estu-
dios técnicos. Creemos que un servicio tan 
importante como este, se ha de estudiar con 
detenimiento y atención, se ha de trabajar y 
analizar con el rigor que requiere el servicio 
más importante de la ciudad.
Nuestro objetivo ha sido, más allá de 
ideologías, apostar por el tipo de gestión 
que ofrezca el mejor servicio y no supon-
ga un endeudamiento importante para las 
arcas municipales. Y, sólo después de haber 
estudiado los informes y escuchado a los 
técnicos, hemos podido tener claro que la 
mejor opción de servicio es mediante ges-
tión indirecta, es decir, mediante concesión 
a una empresa privada.
Para tomar esta decisión, hemos tenido 
en cuenta los objetivos de estabilidad y 
sostenibilidad presupuestaria y el principio 
de prudencia financiera que debe regir en 
todas las administraciones públicas locales. 
El Ayuntamiento de Granollers no puede 
contraer una deuda de más de 19 millones 
de euros para realizar las inversiones ne-
cesarias que  supondrían la gestión directa 
del servicio. Y esto sería solo el principio. 
A partir de ahora tocará trabajar en el pliego 
de condiciones y, como siempre, estaremos 
ahí para que se tengan en cuenta todas 
las necesidades de inversión y se preste el 
mejor servicio y en las condiciones más 
óptimas. 
Desde Cs Granollers seguiremos trabajando 
con determinación y rigor para lograr que 
el contrato para la gestión del servicio de 
agua potable municipal, cumpla con todos 
los requisitos y demandas que requieren los 
ciudadanos y ciudadanas de Granollers.

Jorge Pavón Alvarez – Portavoz
Juan Manuel de Vargas – Concejal
Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat

El mes d’octubre és, des de fa quatre anys, 
el mes més important del curs polític cata-
là. El primer d’octubre de 2017 va marcar 
un abans i un després al nostre país, i no 
hauríem de deixar de reivindicar-lo mai 
més. En qüestió de poc més de vint dies 
vam viure el millor i el pitjor de la lluita 
per l’alliberament nacional de Catalunya. Va 
ser també en un mes d’octubre quan vàrem 
constatar que l’adversari no anava de bro-
mes, i quan des del carrer vàrem presentar 
a aquest mateix adversari l’única forma de 
diàleg que és possible que entengui, encara 
que n’hi hagi que pensin que els escoltaran 
asseguts en una taula.
El mes d’octubre és també important per 
a la vida política de Granollers, perquè és 
en el Ple Municipal d’aquest mes quan es 
“debaten” (permeteu-me les cometes) les 
ordenances fiscals. Aquest any, però, serà 
força diferent i esperem que també entre-
tingut, perquè culminarà un gest polític 
extraordinàriament infreqüent en la polí-
tica d’aquest país i de molts altres: el grup 
municipal de Granollers per la Indepen-
dència-Primàries Catalunya canviarà la seva 
representant al consistori. Ho farà perquè 
la senyora regidora Mònica Ribell i Bachs 
així ho va prometre i ho va anunciar quan 
va iniciar el seu mandat. Amb la voluntat 
d’exemplificar amb aquest gest la transver-
salitat del moviment, i demostrant que a 
la política s’hi pot entrar amb vocació de 
servei públic i sortir-ne sense necessitat de 
convertir-se en professional.
Sense cap mena de dubte, el Ple Municipal 
trobarà a faltar la Mònica, però que no 
pateixin gaire perquè ella seguirà treba-
llant per a aquesta ciutat que estima amb 
bogeria. No la sentiran citant Kennedy, ni 
l’hauran de tallar quan s’allargui massa 
en el seu torn de paraula, però la segui-
ran “patint” perquè estem segurs que 
no deixarà de treballar amb la resta de 
voluntaris que fan del grup de Granollers 
per la Independència-Primàries Catalunya 
una realitat que ha arribat fins on ha arribat 
per quedar-s’hi. En nom de tots i totes, 
moltíssimes gràcies!

Joan Ricart Angulo
Voluntari Granollers per la Independència – 
Primàries Catalunya
@PrimariesG
granollersxindependencia@granollers.cat

Un altre octubre 
molt especial

CsPrimàries
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S’ha celebrat el Ple de l’Ajuntament 
sobre l’estat de la ciutat. L’alcalde, Josep 
Mayoral, ha fet un repàs dels problemes 
de la ciutat, però sobretot dels reptes de 
futur. Emmarcat, això sí, en les conse-
qüències sanitàries, socials i econòmi-
ques que ens ha deixat la pandèmia de 
la Covid.
Estem en vies de superació, la recupe-
ració econòmica a Granollers ja no són 
només indicis, els indicadors d’activitat 
són més ràpids del que esperàvem.
Es nota al carrer, per l’optimisme que 
s’hi percep; hi ha més botigues ober-
tes; el sector industrial de la ciutat i de 
l’entorn, que tanta importància té, està 
fort. S’han recuperat llocs de treball. 
Les inversions d’altres administracions 
de govern, per les quals hem treballat i 
seguirem fent-ho, s’estan concretant.
Un full de ruta clar, però obert i dinà-
mic, com són els temps que transitem. 
El debat obert al voltant dels fons euro-
peus Next Generation, que Europa posa 
a disposició dels estats membres i de 
les seves administracions i empreses, ha 
obert la necessitat també de fixar nous 
objectius. 
Cal destacar l’alineació de projectes i 
l’acord transversal de PSC, Junts, Ciu-
tadans i Primàries, que sota la coordi-
nació de la 1a tinència d’alcaldia, Alba 
Barnusell, ha identificat 11 projectes 
que s’emmarquen en tres eixos estratè-
gics: transició ecològica, cohesió social 
i transformació digital, que podrien 
obtenir recursos europeus.
I si no en reben, doncs seguirem amb la 
mirada llarga, pensant a millorar la ciu-
tat amb l’horitzó 2030, i seguiran estant 
a la nostra agenda.
Iniciem ara una nova transformació, 
cap a una ciutat més saludable i soste-
nible, més cohesionada, que utilitzarà 
les noves tecnologies per facilitar la 
vida i la feina.
En temps de canvi, és el moment dels 
arguments i del diàleg.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Amb el títol d’aquest article acabava la 
meva intervenció al passat Ple de l’Estat 
de la Ciutat. Un ple que va servir per 
constatar la sacsejada que la Covid-19 ha 
suposat per a la ciutat. 
Adaptar-nos i reinventar-nos ha estat, 
en bona part, una constant del temps de 
pandèmia. Els moments que hem viscut 
han requerit una altura i responsabilitat 
política que tots hem tingut. La pandèmia 
ha ocupat i seguirà ocupant bona part de 
l’acció política d’aquest mandat, en què el 
Grup Municipal d’ERC seguirà assumint 
el repte de fer una oposició responsable, 
constructiva però també incisiva, per rei-
vindicar els valors d’esquerres, ecologis-
tes, feministes i republicans.
Aquesta crisi ho ha canviat tot, i a vegades 
no entenem que, tot sovint, l’equip 
de govern pretengui fer com sempre. 
L’experiència que hem viscut ha de servir 
per canviar la manera de fer política i 
d’adaptar-nos a una nova realitat: les 
receptes del passat ja no serveixen. Tam-
poc entenem que, a vegades, s’utilitzi la 
majoria absoluta (totalment legítima) de 
l’equip de govern per evitar fer política i 
escoltar més.
Ens preocupa que no hàgim pogut tenir 
un autèntic debat públic i ciutadà sobre 
la gestió de l’aigua, després de 50 anys 
d’aquest servei en mans privades. L’equip 
de govern no vol debatre prou sobre quin 
model és millor per a la ciutat. Tampoc 
entenem que no s’hagi implicat sufici-
entment els agents econòmics i socials en 
l’elaboració dels projectes de ciutat per 
als Fons Next Generation de la UE, i que 
no siguin uns projectes reals de transfor-
mació, que ajudin a definir un Granollers 
més verd i sostenible.
Ara hem de tenir clar que la crisi que pa-
tim no s’acaba i que ens caldrà seguir es-
tant a l’altura del moment. Haurem de ser 
valentes, plantejar-nos noves maneres de 
fer, per poder avançar plegats, treballant 
per reduir les desigualtats que creixen en-
tre els nostres veïns i veïnes. Treballant al 
costat de la ciutadania i de tots els agents 
hem d’aconseguir l’objectiu principal: no 
deixar ningú enrere.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM

La Terra es queixa

Amb l’article a mig fer em vaig adonar, 
escoltant com els comentaristes explica-
ven els detalls de l’erupció del volcà de La 
Palma, que el que havia escrit fins llavors 
estava estretament lligat a tot el que estava 
passant al nostre voltant, en tots els àmbits. 
Que calia enraonar de compromís amb 
el nostre entorn i deixar de ser, només, 
uns oients o espectadors passius. Mentre 
m’imaginava com la lava anava desdibui-
xant qualsevol signe de vida, esborrant 
els colors i convertint aquell paisatge en 
buidor, tons grisosos i cendra, vaig parar 
l’ordinador i la ràdio, i vaig sortir dispara-
da a buscar en Pep a l’escola. 
Xino-xano pel carrer va i em diu, tot 
pensatiu: “Mama, ja he entès això del 
volcà, ja sé per què ha passat: la Terra 
s’està queixant perquè no l’estem cuidant 
prou!”. “Tu creus que és així?”, li contesto. 
I afegeixo: “En lloc d’un fenomen natural 
creus que aquesta erupció volcànica és 
una queixa de la Terra...? I què hem de fer, 
doncs?”. Em mira seriós i em diu: “Cui-
dar-la, mama! A l’escola hem estat parlant 
i si no fem res d’aquí a uns anys, ves a 
saber. Ara encara hi som a temps, l’hem de 
protegir. Què no ho entens?”.
Vam seguir caminant i conversant so-
bre què podem fer per cuidar el nostre 
planeta. Individualment o col·lectivament, 
però el que a ell li sobtava és la incapacitat 
dels grans, de la gent que mana arreu del 
món, de no posar-se d’acord ni que fos 
almenys per salvar... la Terra! I si aquesta 
és la percepció que té un nen de deu anys, 
el sentiment d’un infant que volem que 
creixi amb il·lusió, valors i compromís, 
quin missatge estem donant a les generaci-
ons futures? 
Parlem a escala mundial d’erradicar la 
pobresa, de protegir el planeta i d’assegu-
rar la prosperitat de tothom, però sovint 
aquests pactes només veuen la llum per 
una escletxa molt fina. Estem realment 
compromesos? Deixem de queixar-nos i 
impliquem-nos-hi, des d’aquí. Si redu-
ïm, reutilitzem i reciclem, per exemple, 
ajudem el medi. Si podem anar a peu a 
comprar o a treballar, o a l’escola, també. 
Tot suma. Amb el nostre exemple ensenya-
rem els petits i aconseguirem complicitats 
de molts veïns, segur. Fem-ho junts!

Laura Sabatés i Ortega
Regidora de Junts per Granollers

Moment dels  
arguments i del diàleg

Fer de Granollers  
una ciutat millor,  
on ningú quedi enrere

PSCERCJunts
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