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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)

Acte d’inauguració de Granollers com a seu oficial del Mundial 
d’Handbol Femení 2021 a la plaça de la Porxada.  
Fotografia: Toni Torrillas

Exposicions novembre

Museu de Granollers 
EXPOSICIÓ PERMANENT
“Afinitats”. Sobre les col·leccions  
del Museu de Granollers 

Museu de Ciències Naturals 
EXPOSICIÓ PERMANENT
“Tu investigues”
Sala Invertebrats
Aula de Malacologia Frederic Travé
Aula de paleontologia J.M. Viader

Museu de Granollers
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”
FINS AL 28 DE NOVEMBRE
“El dit a l’ull: fotografia inconscient” 

Museu de Ciències Naturals
FINS AL 28 DE NOVEMBRE
“Rat.system”. De Julie Freeman 

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

Centre Cívic Palou
FINS AL 31 DE GENER DE 2022
“Palou i els mestres Celestí Bellera  
i Rita Gibernau”. Fotografies

Biblioteca Can Pedrals
DEL 5 AL 27 DE NOVEMBRE
“Modernisme al Vallès”.  
Associació Fotogràfica Jaume Oller

Biblioteca Roca Umbert
FINS AL 15 DE NOVEMBRE
“L’oracle fotogràfic de Jill Hatley”

Biblioteca Roca Umbert
FINS AL 15 DE NOVEMBRE
“Incertesa, atzar, predicció” 
Exposició documental inclosa a  
Festival Panoràmic

La Tèrmica. Roca Umbert
FINS AL 28 DE NOVEMBRE
“The Immortal Jellyfish”.  
De Rosana Antolí

Dents de Serra. Roca Umbert
FINS AL 14 DE NOVEMBRE 2021 
“Traces”. De Weronika Gęsicka

Dents de Serra. Roca Umbert
FINS AL 14 DE NOVEMBRE
“Escultures d’un minut”.  
D’E. Wurm

Dents de Serra. Roca Umbert
FINS AL 14 DE NOVEMBRE
Mostra de fotollibres:  
“Open circle, lived relation”

Espai d’Arts. Roca Umbert
FINS AL 22 DE NOVEMBRE
“Imaginació especulativa:  
el llegat afrofuturista” 

Biblioteca Roca Umbert
DEL 2 AL 27 DE NOVEMBRE
Les dones i les arts escèniques

Cinema Edison
FINS AL 14 DE NOVEMBRE
“Panoràmic review:  
Carles Barba, caçador d’imatges”.  
De Carles Barba 

Centre Cívic Nord
DEL 26 DE NOVEMBRE  
AL 22 DE DESEMBRE
“Animals en clarobscur  
i abraçades”.  
Del col·lectiu La Mà del Tintorer

Espai Gralla. Llibreria La Gralla
FINS AL 2 DE DESEMBRE
“Premi de Pintura Paco Merino 
2021”. Del col·lectiu Pro Art  
Paco Merino 

Carrers de Granollers
FINS AL 28 DE NOVEMBRE
“Dona i esport”.  
De Lurdes R. Basolí
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 4, 11, 18 i 25 de novembre
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DEL DISC
Divendres 5 i dissabte 13 de novembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

FIRA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Dissabte 6 de novembre
Tot el dia. Plaça Maluquer i Salvador

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 6 i 27 de novembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

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

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS I DE PROXIMITAT
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de novembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

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

PARADA ENCANTS SOLIDARIS VILANIMAL
Dissabte 6, 20 i 27 de novembre
De 9 h a 14 h. Plaça de Perpinyà

MERCAT  ENCANTS SOLIDARIS  
ASSEMBLEA D’ATURATS 
Cada divendres i dissabte de novembre
De 9 a 15 h. Plaça Can Trullàs

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 12 i 26 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 13, 20 i 27 de novembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT.  
ASSOC. SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE 
Diumenge 14 de novembre
De 8 a 14 h. Passeig del Parc de Ponent.  
Carrer de Rafael Casanova

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 20 de novembre
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades,  
entre els carrers Marie Curie i Caterina Albert

FIRA DE PESSEBRES I ORNAMENTS DE NADAL
Del 25 de novembre al 24 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

MOSTRA DE BONSAI “NISHIKI-TEN”
Dissabte 27 i diumenge 28 de novembre
De 10 a 20 h. Roca Umbert. Fàbrica de les Arts  
Nau Dents de Serra

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 

#GranollersEsMundial
#SheLovesHandball

www.spainhandball2021.com

MUNDIAL
HANDBOL

FEMENÍ
1-19 DESEMBRE
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REPORTATGE

Granollers ha donat el tret de 
sortida del tercer Pla estratègic, un 
procés participatiu per promoure el 
debat sobre com ha de ser la ciutat 
l’any 2030. Fins al maig de 2022 
es podrà participar en activitats i 
esdeveniments diversos, en un procés 
de treball i reflexió col·lectiva, per tal 
que la ciutadania, les entitats i tots 
els sectors, públics i privats, puguin 
fer propostes sobre com encarar els 
reptes i necessitats tant presents 
com de futur, i dibuixar conjuntament 
la ciutat que volem: sostenible, 
innovadora, pròspera i amb una 
ciutadania cohesionada i amb igualtat 
d’oportunitats.

El Pla estratègic Granollers 2030 convida la ciutadania 
a pensar col·lectivament la ciutat que volem

El Pla estratègic és un procés orientat a l’acció 
que ha de permetre impulsar la transformació 
de Granollers per encarar els reptes de la ciu-
tat de forma intel·ligent, optimitzant recursos 
disponibles, enfortint i creant xarxes socials, 
fomentant la coproducció de projectes i políti-
ques amb els agents socials, i definint esce-
naris que vagin més enllà de les competències 
municipals. 
Els 17 objectius definits a l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda 
Urbana emmarquen aquest pla estratègic, que 
vol promoure el treball col·lectiu i la corres-
ponsabilitat entre tots els sectors, públics i 
privats, les entitats i la ciutadania.

Un pla estratègic amb lideratge distribuït  
i orientat a l’acció

El Pla estratègic Granollers 2030 incorpora la 
metodologia del que s’anomenen plans estra-
tègics locals de tercera generació, basats en 
missions en lloc de projectes, entenent per 
missió el conjunt d’accions de caràcter inno-
vador, transversal, ambiciós i alhora realista, 
orientades a aconseguir, dins d’un termini 
establert, un objectiu mesurable. Aques-
tes accions han de donar resposta a reptes 
transversals, i han de ser elaborades i dutes a 
terme a partir del treball col·laboratiu de tots 
els agents.

El tercer  
Pla estratègic 

promou el treball 
col·lectiu i la 

corresponsabilitat 
entre ciutadania, 

entitats i els 
sectors públics  

i privats

Una altra de les innovacions que incorpora el 
procés d’elaboració del Pla estratègic és el 
paper que s’ha reservat al Consell de Ciutat. 
Com a màxim òrgan de participació de Grano-
llers esdevindrà l’espai de debat, seguiment 
i retiment de comptes del procés, amb una 
mirada transversal i amb l’objectiu de generar 
consensos.
Així mateix, per tal de liderar els treballs 
d’elaboració del pla s’ha nomenat una direcció 
col·legiada, formada per tres persones comis-
sàries designades pel Ple municipal, acompa-
nyades per dues persones de l’equip tècnic de 
l’Ajuntament i amb l’assessorament de l’Insti-
tut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les 
tres persones que exerciran el comissariat 
i formaran la direcció col·legiada del Pla en 
aquesta primera etapa són Mireia Cammany 
Dorr, a càrrec de conduir el grup motor de 
l’àmbit econòmic; Fina Jerez Bernat, que lide-
rarà el grup de treball de l’àmbit social, i Arnau 
Queralt Bassa, responsable del grup de treball 
de l’àmbit ambiental.

Espais i esdeveniments de participació 
ciutadana 

La primera fase del procés té l’objectiu de definir 
les missions Granollers 2030 i es durà a terme 
des de l’octubre de 2021 fins al maig de 2022.  

Mireia Cammany Dorr, Fina 
Jerez Bernat i Arnau Queralt 
Bassa són els tres comissa-
ris que formaran la direcció 
col·legiada del Pla estratègic 
Granollers 2030 en aquesta 
primera etapa
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Els 17 ODS 
de l’Agenda 

2030 i la Nova 
Agenda Urbana 
emmarquen el 
Pla estratègic 

Al llarg d’aquest període, s’organitzaran esdeve-
niments participatius diversos, amb l’objectiu de 
recollir propostes, les quals seran traslladades 
als grups motors –formats per persones exper-
tes en els àmbits social, econòmic i ambiental– 
perquè les transformin en missions amb visió 
innovadora i que impliquin l’acció de diversos 
agents. 
Les jornades de talent local “Amb G de Gra-
nollers” volen oferir a la ciutadania un total 
de set conferències en forma de conversa, de 
periodicitat mensual, per reflexionar i debatre 
amb professionals de la ciutat que destaquen 
en sectors punters i apassionants.
També es faran sessions de treball específi-
ques amb el Consell de Ciutat, amb el Consell 
dels Infants i amb l’Arrel - Fòrum de les Ado-
lescències. Altres grups de treball seran el del 

Fins al maig de 2022 tindrà lloc el procés participatiu 
per definir les missions de la ciutat amb horitzó 2030

programa “Ambaixadors”, que incorporarà les 
visions de les persones estrangeres que viuen 
a la ciutat i de les granollerines que viuen a 
altres llocs del món; o “Climatubers”, un pro-
jecte europeu mediambiental que vincula els 
efectes de la crisi climàtica amb una vulnerabi-
litat més gran d’alguns grups socials.  
Una vegada s’hagin acordat les missions i 
hagin estat aprovades pel Ple municipal, s’ini-
ciarà la segona etapa del Pla estratègic, en la 
qual s’han de definir i executar els projectes 
que han de contribuir a assolir els objectius 
fixats per transformar la ciutat. 
Tot el procés es podrà seguir a la pàgina web 
www.plaestrategicgranollers.cat, a la plataforma 
Granollers Participa i a través de les xarxes 
socials: @Granollers2030 a Twitter, Instagram 
i Facebook.

David Pallàs 
Mestre xocolater i empresari 

Sara Capdevila 
Coordinadora de recerca 
científica

Lluís Galbany 
Explorador de supernoves

Ivan Boix 
Director mundial de 
Disney Publishing 

Roser López Espinosa 
Ballarina i coreògrafa

Anna Saéz de Tejada 
Professora de IESE i experta en 
economia circular

Ariadna Grau 
Empresària, nutricionista i 
influencer

NAU B1 / ROCA UMBERT
Enric Prat de la Riba, núm. 77

Granollers

Totes les sessions 
comencen a les 19 h

21 21 d’octubred’octubre

24 24 de febrerde febrer

28 28 d’abrild’abril 19 19 de maigde maig

24 24 de marçde març

18 18 de novembrede novembre 20 20 de generde gener

ALIMENTACIÓ

SALUT

ASTROFÍSICA IL.LUSTRACIÓ

DANSA

MODA NUTRICIÓ

octubre 2021 - maig 2022
J O R N A D E S  D E  T A L E N T  L O C A L

amb 
de Granollers

ambGdeGranollers.cat

segueix les 
jornades per 

 :

AFORAMENT PRESENCIAL LIMITAT
Inscripció prèvia recomanada

Més informació a:
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ACTUALITAT

A finals de 2019, l’Associació d’Empresaris i 
Propietaris dels Polígons Industrials Jordi Camp 
i Congost (AEP Camp Congost) i l’Ajuntament de 
Granollers van posar en marxa una deixalleria 
industrial orientada a la millora de la gestió de 
residus valoritzables. El servei va ser la resposta 
a una demanda específica de petites empreses 
dels polígons industrials de la ciutat i va néixer 
en el marc del projecte ”Granollers entra en 
simbiosi”, impulsat per l’Ajuntament amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. 
Un cop acabada la prova pilot, l’AEP Camp 
Congost va assumir la gestió de la deixalleria 
industrial i l’ofereix als socis com a part dels 
seus projectes. La deixalleria és una solució de 

proximitat per a petits volums de residus valo-
ritzables de paper/cartró, plàstic, ferralla i fusta. 
Posa a disposició dels industrials un espai dins 
del polígon Jordi Camp, gràcies a la col·labora-
ció del gestor TEGA, on poden portar els residus 
valoritzables, de manera que la reducció dels 
costos de transport i el pagament per residu 
incentiva la separació correcta. L’Associació 
coordina la recollida dels residus a partir de la 
contractació directa del servei de transport, de 
manera que es generen economies d’escala.
Des de gener fins a setembre de 2021, s’han 
gestionat 13 tones de residus: 2.920 kg de fusta, 
6.165 kg de metall, 268 kg de cartró no recu-
perable, 1.955 kg de cartró recuperable, 916 kg 
de plàstic no recuperable i 890 kg de plàstic 
recuperable. Actualment 7 empreses fan ús de 
la deixalleria industrial.

Detecció de noves demandes

La deixalleria industrial ha facilitat la detec-
ció de noves demandes de les empreses i el 
desenvolupament de noves propostes. És el 
cas del gestor ambiental i de residus compartit 
que impulsa l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament des de Can Muntanyola. Es tracta 
d’un assessorament integral i una anàlisi de la 
gestió dels residus, a disposició de les empre-
ses dels polígons industrials, per promoure la 
reducció i valorització, així com la transició cap 
a una economia més circular.

La deixalleria industrial ha gestionat  
13 tones de residus aquest 2021

El carrer Castella serà de plataforma única, amb la calçada i 
voreres al mateix nivell, i renovarà tots els serveis

El carrer Castella es convertirà en un carrer de 
plataforma única. És una de les accions previstes 
en el Programa d’actuació municipal del mandat 
actual (PAM 2019-2023). 
Les obres permetran renovar el paviment i fer 
una reforma integral dels serveis del subsòl, com 
són la renovació de la xarxa d’aigua potable i de 
recollida d’aigües pluvials, i la creació de noves 
canalitzacions soterrades de les xarxes elèctrica, 
de telefonia i de telecomunicacions. 
Tots aquests arranjaments suposaran una millora 
de la qualitat urbana del carrer: de l’accessibilitat, 
la mobilitat i l’espai per als vianants. S’afavorirà el 
benestar, la vida social i el comerç de proximitat. 

Les obres contribuiran a la pacificació del trànsit 
i a la millora de la seguretat viària. 
El carrer comptarà amb nova senyalització tàctil 
dels passos de vianants per a usuaris amb difi-
cultat visual. I es preveu la renovació de l’enllu-
menat públic amb tecnologia LED i el reforç de la 
il·luminació afegint un punt de llum a la canto-
nada entre els carrers Castella i Guayaquil, per 
millorar la seguretat dels vianants. S’incorpora-
ran noves jardineres per delimitar els usos dels 
espais i s’eliminaran els aparcaments de motos. 
Les obres començaran en uns mesos. Tenen un 
pressupost de 298.168,04 euros, IVA inclòs, i una 
durada prevista de quatre mesos.
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Dissabte 6 de novembre la plaça Maluquer i Salvador serà l’escenari de 
la 4a edició de la Fira d’Economia Social i Solidària de Granollers, que 
enguany té per lema “Cuidar la terra, cuidar les persones”. Una fira orga-
nitzada per entitats locals com La Magrana Vallesana, Granollers Pedala, 
Granollers en Transició, L’Eixida o la FessGra, amb la col·laboració de 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i de l’Ajuntament de Granollers. 
El suport municipal s’emmarca en el Pla d’impuls de l’economia social 
i solidària que desplega el Servei de Promoció Econòmica des de Can 
Muntanyola, amb l’ajut de la Diputació de Barcelona.
La fira té per objectiu difondre el concepte d’economia social i solidària, 
és a dir, l’economia que es basa en el respecte per la terra i els seus 
ritmes, en la cura de les persones i en un repartiment equitatiu entre les 
parts implicades. Es donaran a conèixer diversitat d’activitats, iniciatives 
i projectes d’aquest àmbit que es desenvolupen a la ciutat i a la comarca, 
per fer xarxa i potenciar la intercooperació.
Algunes de les entitats i projectes que hi seran presents són: La Magrana 
Vallesana (associació de consumidors/ores i productors/ores agroecològics), 
Dimas (empresa d’inserció), Unitum Cooperativa (cooperativa social), Iaios 
(jerseis de fil reciclat), Boreal Comunicació Accessible (formació en llengua 
de signes), Grisfluor (taller de roba sostenible), Granollers Pedala (associació 
de ciclomobilitat urbana), Granollers en Transició (col·lectiu de persones de 
Granollers conscients de la crisi energètica i ecològica), Sostre Cívic (asso-
ciació pionera en el foment de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús), Som 
Energia (cooperativa de consum d’energia verda), Som Connexió (cooperativa 
de telefonia) i Git Fiare (associació de banca ètica), entre d’altres.
Al llarg del dia, es podrà gaudir d’activitats culturals per a totes les edats i 
es faran diverses trobades sectorials i xerrades sobre mobilitat, alimenta-
ció, cultura, habitatge cooperatiu i propostes per a la transició ecosocial.
A la fira es podrà tastar sucs ecològics de La Magrana Vallesana, empa-
nades artesanes preparades per Mar del Plata i cervesa artesana feta al 
Vallès per Cervesa Sobre Tot.

Granollers acull la 4a Fira d’Economia 
Social i Solidària

El Consell 
de l’FP vol 
augmentar 
l’oferta de 
formació 
professional 
a la ciutat 

El Consell de la Formació Professional de Granollers 
ha aprovat el nou pla de treball d’aquest curs. Un pla 
molt ambiciós que té com a prioritat augmentar les 
places d’FP inicial, sobretot en grau mitjà; la neces-
sitat de creixement dels centres d’FP de la ciutat; 
la creació d’un nou centre en l’àmbit sociosanitari; i 
l’especialització i ampliació de l’oferta dels centres.
L’FP dual continua sent una aposta de ciutat, que es-
tableix sinergies entre els centres, els representants 
empresarials, els gremis i la Cambra de Comerç. Es 
vol seguir treballant projectes d’agenda compartida 
i apostar per la innovació de projectes, i tot el que fa 
referència a la indústria 4.0, que aplica tecnologia 
intel·ligent a la formació que permet passar del món 
físic a l’artificial. 
El programa +Oportunitats segueix amb força 
aquest curs, amb el Centre Vallès com a referent 
de noves oportunitats a tot el nostre territori  
i en la lluita contra l’abandonament escolar. 

El Consell de l’FP de Granollers, que col·labora 
amb el nou consell de l’FP d’àmbit comarcal, 
aposta per desenvolupar un sistema d’orientació 
holístic, que permeti acompanyar les persones i 
també els centres en tot el procés d’acreditació 
i reconeixement, un procés que caldrà concretar 
amb l’agència FPCAT.

Programa i beques Erasmus+ 

El curs 2020-2021, quinze alumnes de Grano-
llers van participar a l’Erasmus +, el programa 
de la Comissió Europea que ofereix experiències 
professionals a l’estranger. Quatre estudiants de 
grau superior de l’institut Carles Vallbona i onze 
de grau mitjà, van poder gaudir de pràctiques 
laborals a països com Eslovènia, Itàlia o Irlanda. 
A l’octubre s’ha fet el lliurament de les beques 
Erasmus+ als alumnes que n’han gaudit.
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Es constitueixen el Consell dels Infants i L’Arrel - 
Fòrum de les Adolescències del curs 2021-2022

El Consell dels Infants i L’Arrel - Fòrum de les 
Adolescències són òrgans de participació social 
formats per infants de 5è i 6è de primària, i per 
joves de 12 a 16 anys. La seva funció principal 
és incorporar les vivències dels infants i dels 
adolescents a les polítiques públiques locals per 
tal d’afavorir la visibilització de tots dos col·lec-
tius i propiciar-ne la intervenció en els debats, 
les propostes, els suggeriments i les queixes 
pel que fa a qualsevol actuació municipal, com 
també de ser-ne informats i opinar sobre actu-
acions d’altres administracions públiques que 
actuen a la ciutat.

Encàrrecs per al nou curs

En l’acte de constitució del Consell dels Infants 
i en el de L’Arrel - Fòrum de les Adolescències, 
el passat 20 d’octubre, l’alcalde, Josep Mayoral, 
acompanyat del regidor d’Educació, Infància i 
Joventut, Francesc Arolas, va fer arribar l’encàr-
rec per a aquest curs. 
A tots dos òrgans els va demanar de col·laborar 
en el Pla Estratègic Granollers 2030 i de tenir un 
paper actiu per encarar els reptes i necessitats 
de la ciutat, tant presents com de futur, per di-
buixar conjuntament, des de la mirada dels més 
joves, la ciutat que volem l’any 2030. I, un cop es 
tingui clara la missió, treballar per definir pro-
jectes concrets i deixar l’empremta dels infants i 
joves a la ciutat. 
Els nois i noies tenen l’encàrrec de definir pro-
postes concretes perquè Granollers esdevingui 
una ciutat jugable, amb un espai públic que pro-
piciï la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, 
promogui els valors i la transformació social, i 
on s’atenguin les diferències i les particularitats. 
L’acalde, Josep Mayoral, també ha demanat al 
Consell dels Infants un paper actiu en els actes 
de Nadal i ha encarregat a L’Arrel - Fòrum de 
les Adolescències que faci una mirada crítica 
al Pla d’Infància i Adolescència de Granollers 
2018-2024.
Aquest curs, el Consell dels Infants seguirà 
tenint un paper molt actiu al Consell Nacional 
dels Infants i els Adolescents de Catalunya, 
en un treball conjunt amb L’Arrel - Fòrum de 
les Adolescències. Roc Morella seguirà com a 
vicepresident del CNIAC, en representació dels 
adolescents de la nostra ciutat, i Cristina Prieto 
continuarà com a membre representant del 
Consell dels Infants.
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La 3a Gala del Comerç de Granollers, celebrada el 
8 d’octubre al Teatre Auditori, va servir per posar en 
valor i reconèixer el sector comercial, tan arrelat a la 
ciutat. L’acte va comptar amb la periodista Elisabet 
Carnicé com a presentadora i també amb les actua-
cions musicals de Laia Llach i Cesk Freixas, que van 
interpretar la versió de la campanya municipal de 

comerç local Me l’estimo, és Granollers.
La 3a edició dels Premis Porxada va voler desta-
car, amb el guardó honorífic, els serveis essencials 
durant la pandèmia, representats pel sector de 
la salut i el de l’alimentació, que van tenir cura 
de les persones, van estar a primera línia i es van 
reinventar com tot el comerç de la ciutat. També es 
van guardonar 10 famílies comercials històriques 
que han celebrat el centenari el 2020 i el 2021: 
Pesca Salada Fontdevila, Cansaladeria-Xarcuteria 
Sararols, Estanc Cot, Estabanell, Tió, Copisteria 
Impremta Papereria A4, Ferreteria Canal, Tinto-
reria Flor de Lys, Can Bosch i Casa Bassa.
A més, la gala va fer una menció especial als 
comerços que el 2020 i enguany han celebrat 25 
anys (Artous, El Rei dels Caramels, L’Aire Esports, 
Onna, Perruqueria i Estètica Aranda, Perruqueria 
Núria Mateu, Portes i Cuines Kader, Restaurant 
La Gamba, Tió Centre i Villà Viatges) i a l’Editorial 
Alpina, que ha fet 75 anys.

Més de quaranta comerços guardonats en la 3a edició  
dels Premis Porxada

Granollerscomerç.cat: la plataforma  
digital del comerç de Granollers

El 5 d’octubre es va presentar granollerscomerç.cat, 
la nova plataforma comercial per a les empre-
ses de comerç i de serveis de Granollers. Es 
tracta d’un projecte sorgit de les associacions 
de comerciants Gran Centre i Comerç de Dalt 
que, amb el suport i l’acompanyament de l’Ajun-
tament de Granollers, s’ha obert a totes les 
associacions de comerciants de la ciutat. 
Granollerscomerç.cat és un projecte de col·labo-
ració publicoprivada que neix com a eina omni-

canal i de difusió digital per buscar, comprar i 
contactar amb els establiments de Granollers. 
Ha estat possible gràcies l’aportació econòmica 
de 98.000 € provinent del Pla de mesures socio-
econòmiques 2020-2021 per fer front als efectes 
de la crisi causada per la Covid-19.
A la nova web es pot fer cerca dels comerços 
que ja formen part d’aquest projecte i, alhora, 
s’hi poden sumar més establiments registrant 
el seu negoci. Ja hi ha més de 300 comerços i 
serveis en aquesta plataforma que té servei de 
transport propi, de proximitat i ecològic.
L’objectiu principal de granollerscomerç.cat és 
facilitar la presència a internet de tota l’oferta 
comercial de la ciutat, i millorar la comunicació 
entre client i comerç, eliminant les barreres 
digitals i adaptant-se a l’evolució i novetats del 
sector. 
A més, a la web podem trobar informació d’ac-
tualitat i ofertes i promocions destacades. En 
aquest sentit, la novetat més important és la 
creació d’una targeta de dèbit de GranollersCo-
merç per comprar als establiments que formen 
part de la campanya. En adquirir la targeta i fer 
la primera càrrega de 30 euros, se n’obtenen 5 
més de regal.
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3
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores. Empresa i emprenedoria
Eines avançades d’Excel
Conèixer totes les possibilitats que dona el 
programa informàtic Excel amb la finalitat 
d’augmentar la productivitat i millorar la 
qualitat de la feina en el dia a dia
Cambra de Comerç - Granollers

10 a 13 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria 
Taller d’autodefensa digital
Granollers Mercat

9 i 11
10 a 13 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria 
Creativitat per emprendre
Granollers Mercat

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

10 a 11.30 h. Jornada. Empreses
Nous fons en subvencions i incentius 
fiscals per inversions i innovació 
Coorganitza: Cambra de Comerç  
i Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable  
de 20 hores. Empresa i emprenedoria
Treu el màxim rendiment  
del departament de compres
Dirigit a qui vulgui avançar en la gestió 
compres de l’empresa i saber com afrontar 
una negociació amb un proveïdor
Cambra de Comerç – Granollers

15
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores. Empresa i emprenedoria
Entrenament de vendes  
per a personal tècnic
Dirigit als tècnics i professionals  
interessats a millorar competències  
i habilitats comercials per tal d’assolir:  
la venda rendible
Cambra de Comerç - Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria 
Finances bàsiques per emprenedors
Granollers Mercat

17
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Disseny 3D - prototipatge de producte
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

Novembre 2021 

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

9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores. Empresa i emprenedoria
Mentalitat guanyadora. Lideratge de 
l’alt rendiment esportiu a l’empresa.
Adequat per directius i comandaments  
intermedis. També per persones que  
lideren o participen en projectes  
interdepartamentals
Cambra de Comerç - Granollers

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

9 a 14 h. Formació bonificable  
de 10 hores. Empresa i emprenedoria
Gestió logística, documental i fiscal 
de la venda online internacional
L’empresa venedora té una necessitat 
intrínseca de conèixer els diferents mitjans 
de transport utilitzats en la venda en línia 
internacional i la seva contractació
Cambra de Comerç - Granollers

23
9 a 13 h. Formació bonificable  
de 8 hores. Empresa i emprenedoria
Nova normativa Intrastat 2022 - Ope-
racions triangulars i compravendes 
interiors exemptes d’IVA 
Aconseguir bons coneixements de les obli-
gacions contractuals i fiscals del comerç 
internacional, tant en les compravendes 
comunitàries com amb tercers països
Cambra de Comerç - Granollers

24
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Wordpress 360º. Innova en la  
visualització dels productes del  
teu e-commerce 
Granollers Mercat

30 
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria 
La fórmula de les 5 vitamines  
per a l’èxit professional i personal
Granollers Mercat
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25N, Dia Internacional 
contra les Violències Masclistes

ORGANITZA PROMOU AMB EL SUPORT DE

Oracle
De Lurdes R. Basolí,  
comissariat per  
Alexandra Laudo

14.11—19.12.2021
CARRER MARE DE DÉU DE 

MONTSERRAT. GRANOLLERSpanoramicgranollers.cat

Granollers se suma de nou a la commemoració 
del 25N, Dia Internacional contra les Violèn-
cies Masclistes, amb un programa d’activitats 
coordinat pel Centre per a la Igualtat i Recursos 
per a Dones (CIRD). Del 20 al 26 de novembre hi 
haurà més d’una quinzena de propostes, amb 
la participació de diverses entitats i institucions, 
amb l’objectiu de promoure la reflexió i la sensi-
bilització de la ciutadania.
Les activitats començaran el dissabte 20 de 
novembre amb l’acte institucional i la lectura 
del manifest en commemoració del 25N, que 
inclourà una performance a càrrec d’Arsènic, 
Espai de Creació. El mateix 20 de novembre, So-
rotopia, Associació Feminista de Granollers, farà 
la presentació de la Xarxa de Dones de l’entitat.
El dijous 25 de novembre és presentarà l’es-
tadística judicial sobre violència masclista 
del Vallès Oriental, elaborada per l’Observa-
tori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental del 

Consell Comarcal i l’Observatori de la Igualtat 
de Gènere de l’Ajuntament de Granollers. L’acte 
comptarà amb la participació de Carla Vall, ad-
vocada i criminòloga especialista en violències 
masclistes; per assistir-hi, cal fer inscripció a 
www.granollers.cat/igualtat.
La darrera de les propostes serà, el divendres 
26 de novembre, la 3a edició de la jornada tèc-
nica sobre violències masclistes que organitza 
l’Ajuntament. En aquesta ocasió porta per títol 
“Les violències masclistes des d’una mirada 
interseccional” i se centrarà en com s’incorpora 
el creuament dels diversos eixos de desigualtat 
a l’hora d’abordar les violències masclistes. 
A més, l’Ajuntament està fent un seguit d’acci-
ons formatives sobre l’abordatge integral de les 
violències sexuals en l’àmbit municipal amb tota 
la xarxa de serveis que conformen el Protocol 
d’abordatge en situacions de violències masclistes 
de Granollers.

CIRD: Centre per a la Igualtat  
i Recursos per a Dones

L’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania 
el CIRD (Centre per a la Igualtat i Recursos 
per a Dones), un servei gratuït especialitzat 
en igualtat de gènere destinat al conjunt de la 
ciutadania, a les entitats i empreses de la ciutat, 
i a les professionals que treballen als serveis 
locals. Ofereix suport social, psicològic i asses-
sorament jurídic a totes aquelles dones que ho 
necessitin i que estiguin passant per situacions 
de dificultat.

Més informació a: www.granollers.cat/igualtat

25N_Cartell_A3.indd   125N_Cartell_A3.indd   1 21/10/21   15:5421/10/21   15:54
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El Microteatre torna a 
Roca Umbert Fàbrica
de les Arts
El cap de setmana del 12, 13 i 14 de novembre arriba 
la 8a edició de Microteatre, el concurs de dramatúrgia 
que organitza conjuntament Roca Umbert i l’escola de 
teatre Arsènic. Quatre espais singulars de la fàbrica aco-
lliran les obres guanyadores d’aquest concurs de drama-
túrgia, que enguany són: Un quadre de Hopper, de Daniel 
Casanovas; El nostre riu, de Juan Antonio Jiménez; Cui-
da’t, cuida’ns, cuidem-nos, de Maria Rodríguez; Frida, de 
Xavier Alomà, dirigides per Meritxell Roda, Dusan Tomic, 
Martí Torras i María Castillo.  
Les entrades ja estan a la venda. Trobareu tota la infor-
mació a www.rocaumbert.cat

Mostra d’artistes resi-
dents i portes obertes
a Roca Umbert
El dissabte 20 de novembre la fàbrica de Roca Umbert 
obre les portes per mostrar la feina dels seus artistes 
residents i els espais on treballen. El Centre d’Arts en 
Moviment oferirà una mostra dels espectacles que estan 
preparant els ballarins i coreògrafs que hi fan residència. 
Hi haurà la Sílvia Batet amb Oblivion, la Laia Santanach 
amb Tradere, el Marc Oliveres amb Boy (nen) i el col·lec-
tiu AMAGA amb Johnny Got His Gun. A més es podran 
visionar els projectes Japan de Manel Olea i Després 
de tot, la insuportable lleugeresa dels Psircs, de la Cia. 
PSIRC.
Els tallers de l’Espai d’Arts s’obriran per conversar amb 
els artistes i veure els seus projectes, i també hi haurà 
audiovisuals que es projectaran en loop. Un altre dels 
espais que obre les portes serà els bucs d’assaig musical, 
i a la tarda la Nau b1 oferirà concerts de petit format 
dels quatre grups guanyadors de la convocatòria d’ajuts 
a la creació musical. Seran La Elisa (18 h), Mike la Motta 
(18.45 h), Anila Padrós (19.15 h) i Slim Bay Seals (20 h).
L’entrada és lliure i trobeu tota la informació a
www.rocaumbert.cat

Espectacles de tots
colors pel públic més 
exigent!
Espectacles de tots colors pel públic més exigent!
Les famílies d’Escena grAn començaran aquest novem-
bre amb molta música i bon humor! Diumenge 7 els 
més petits tenen una cita al Teatre Auditori amb el 
grup Xiula i el seu Descontrol Mparental, un concert te-
rapèutic familiar ple d’emocions i electrònica. El festival 
El Petit aterra dissabte 13 i diumenge 14 de novembre 
amb dues propostes per a nadons molt tendres: Bajau, 
de la cia. Ponten Pie, un espectacle que transcorre amb 
els artistes en joc constant amb l’aigua i Nius, de la cia. 
CreaMoviment, una invitació per a tota la família a viu-
re l’art amb els cinc sentits. Aquesta última proposta, a 
més, oferirà un taller a les famílies, dijous 11 de novem-
bre, al Centre d’Arts en Moviment. I L’univers de la lluna 
de Sara Bigas i Francesc Vidal, diumenge 21 de novem-
bre. La meravellosa història d’una nena que acompanya 
la lluna a descobrir l’univers en un viatge ple de música 
i contes! La proposta es veurà al Cinema Edison dins la 
Roda d’Espectacles Infantils de l’Associació Cultural.
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2
DIMARTS 

10.30 h | Can Jonch Centre de Cultura  
per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica 
Grup de treball de persones voluntàries 
de l’Arxiu.
Es fan dos grups: a les 10.30 i a les 12 h 
Cal fer inscripció prèvia al 93 842 67 37 o a 
arxiu@granollers.cat

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. “La Mesopotàmia 
de Nabucodonosor II”
Preu: No socis, donatiu 5 euros
Org.: AGEVO

19 h | Espai Gralla. Llibreria La Gralla
Veredicte i lliurament del Premi 
de Pintura Paco Merino 2021 

3
DIMECRES 

16 h | Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de 
correspondència històrica. 
«Obrim les cartes de la postguerra»
Grup de treball de persones voluntàries de 
l’Arxiu. 
Cada dimecres de 16 a 17.30 h 
Inscripció al 93 842 67 37 - 93 842 67 62 - 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys). Història 
viatgera, amb Sandra Rossi
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos). 
Minimúsics, amb Albada Blay
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. “La vida dins d’un 
formiguer” i visita guiada a la 
sala d’invertebrats (+8 anys)
Vine a conèixer com és un formiguer i quina 
funció tenen les formigues que el formen. 
T’obsequiarem amb una formiga reina per 
poder començar el teu propi formiguer! 

4
DIJOUS 

19 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Carles Riera Pujal 
(1956-2009): música i educació 
musical a Granollers”
A càrrec d’Oriol Padró, historiador de l’art 
i arxiver
Org.: Associació Cultural de Granollers

5
DIVENDRES 

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
L’illa de Mai Més. Club de lectura 
infantil (8-9 anys) Estel fugaç, 
d’Ursula Wölfel
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada 
Divendres i dissabtes de 16 a 19 h i 
diumenges d’11 a 14 h

18 h | Cinema Edison
Cinema. Club de lectura i cine-
ma. Melancholia (2011),  
de Lars von Trier
A càrrec d’Esteve Plantada, periodista 
Col·laboració: Cinema Edison
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. Club de lectura 
jove (+12 anys) Una cançó de molt 
lluny, d’ A. F. Harrold 
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Casino de Granollers
49è Cicle de Jazz Granollers. 
Juan Pablo Balcázar Quintet
Preu: 8 euros
Entrades a www.jazzgranollers.com

20 h | Llevant Teatre
Teatre. Brossa és brossa.  
Cia. Pinya Bausch
Activitats 360°. Conversa amb la 
companyia en finalitzar l’espectacle.

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Filumena marturano

6
DISSABTE 

8 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Jornada d’activitats Top Manta 
Col·labora: VOTV i Ràdio Granollers

10 h | Plaça Maluquer i Salvador
Jornada. 4a Fira d’Economia 
Social i Solidària. Cuidar la terra, 
cuidar les persones
10 h | Llibreria La Gralla
Curs d’introducció al guió 
cinematogràfic 
A càrrec de Xavier Barroso, autor de 
L’avinguda de les il·lusions
Inscripcions a activitats@lagralla.com
Preu del curs: 90 €

10 h | Palau d’Esports
Espectacle de motocròs. 
Free Style Show Granollers
16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Tu investigues”
Sessions: tots els dissabtes a les 16.30 i 
diumenges a les 11.10 h

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista  
(+8 anys) Paraules que són  
imatges, amb Clicme 
Cal portar una càmera digital.
Inscripció 15 dies abans de la sessió a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada 
18.30 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Performance.  
One minute forever
A càrrec del col·lectiu de dansa integrada 
Liant la Troca. Cicle comissariat per TPK 
Centre d’Art Contemporani.

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Filumena marturano 
22 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Paul Fuster
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7
DIUMENGE 

11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
11.30 h | Hotel Granollers
Concert de Ludovico Vagnone
Preu: 10 euros
Reserves a mplorquestra@gmail.com o al 
601 76 41 55

12 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada 
12 h | Plaça de la Porxada
XXX Diada dels Xics 
de Granollers
Xics de Granollers i Sagals d’Osona

12 h | Museu de Granollers
Visita comentada de l’exposició 
“Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de sant Esteve”
A càrrec de Cinta Cantarell, documentalista

12 h | Museu de Ciències Naturals
Visita comentada a l’exposició 
“Rat.system”
A càrrec de la comissària, Mercè Alsina

18 h | Teatre Auditori 
Concert. Xiula 

9
DIMARTS 

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte Arbrecadabra! 
Amb Sandra Rossi
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h | Canal YouTube
Conferència. “Ciutats Defensores 
dels Drets Humans”
Amb Margarita Pineda, activista dels drets 
humans
Enllaç: https://bit.ly/3prDYtx

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. Claudio Annado. 
“L’art de saber escoltar”
Preu: No socis, donatiu 5 euros
Org.: AGEVO

19 h | Cinema Edison
Cinefòrum. Barcelona Show  
de Carles Barba 
A càrrec d’Andrés Hispano i Fèlix Pérez Hita

10
DIMECRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. “La vida dins d’un 
formiguer” i visita guiada a la 
sala d’invertebrats 
19.30 h | Museu de Ciències Naturals
Conferència “Rat.system”
A càrrec de l’artista Julie Freeman
Idioma: anglès (sense traducció simultània)

11
DIJOUS

12 h | Museu de Granollers
Conferència: “Parada i fonda. 
La vida quotidiana al s. XV” 
Aforament limitat. Retransmissió en 
streaming pel canal de YouTube del Museu.

17.30 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Festival. El més petit de tots:  
L’art dels 5 sentits (0-2 anys)
A càrrec de Cia CreaMoviment
Activitat gratuïta  

18 h | Espai d’Arts. Roca Umbert 
Laboratori de lectures.  
Gathering with Harriet: afrofuturis-
me i comunitat. Edició II
A càrrec del col·lectiu Reina Kingkona i 
coordinat per Lucía Piedra

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Presentació del llibre  101 anèctotes 
del Montseny, d’Andreu Pujol Mas
19 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la 
Trobada amb Pau Vidal, traductor  
d’El colibrí, de Sandro Veronesi.  
I amb Albert Rubio, lector editorial
Col·labora: Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC)
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

12
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Club de 
lectura infantil (6-7 anys) 
Els contes de la mare Ossa,  
de Kitty Crowther
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4. Club de lectura 
infantil (10-11 anys) El lleó, la 
bruixa i l’armari, de C.S. Lewis
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Microteatre 2021
Projecte de creació escènica, organitzat per 
Roca Umbert i Arsènic, Espai de Creació.  
Cal reservar entrada

20 h | Casino de Granollers
49è Cicle de Jazz Granollers 
Jattias / Moreno / Prats Trio
Preu: 8 euros
Entrades a www.jazzgranollers.com

13
DISSABTE

10 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 
Cianotípia: la fotografia blava 
que sorgeix del sol i l’aigua
A càrrec de Lluis Estopiñán

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) 
Gotetes de sons, amb Anna Farrés
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
18 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada 
18 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Bajau. Cia. Ponten Pie
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7
DIUMENGE 

11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
11.30 h | Hotel Granollers
Concert de Ludovico Vagnone
Preu: 10 euros
Reserves a mplorquestra@gmail.com o al 
601 76 41 55

12 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada 
12 h | Plaça de la Porxada
XXX Diada dels Xics 
de Granollers
Xics de Granollers i Sagals d’Osona

12 h | Museu de Granollers
Visita comentada de l’exposició 
“Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de sant Esteve”
A càrrec de Cinta Cantarell, documentalista

12 h | Museu de Ciències Naturals
Visita comentada a l’exposició 
“Rat.system”
A càrrec de la comissària, Mercè Alsina

18 h | Teatre Auditori 
Concert. Xiula 

9
DIMARTS 

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte Arbrecadabra! 
Amb Sandra Rossi
Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h | Canal YouTube
Conferència. “Ciutats Defensores 
dels Drets Humans”
Amb Margarita Pineda, activista dels drets 
humans
Enllaç: https://bit.ly/3prDYtx

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. Claudio Annado. 
“L’art de saber escoltar”
Preu: No socis, donatiu 5 euros
Org.: AGEVO

19 h | Cinema Edison
Cinefòrum. Barcelona Show  
de Carles Barba 
A càrrec d’Andrés Hispano i Fèlix Pérez Hita

10
DIMECRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. “La vida dins d’un 
formiguer” i visita guiada a la 
sala d’invertebrats 
19.30 h | Museu de Ciències Naturals
Conferència “Rat.system”
A càrrec de l’artista Julie Freeman
Idioma: anglès (sense traducció simultània)

11
DIJOUS

12 h | Museu de Granollers
Conferència: “Parada i fonda. 
La vida quotidiana al s. XV” 
Aforament limitat. Retransmissió en 
streaming pel canal de YouTube del Museu.

17.30 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Festival. El més petit de tots:  
L’art dels 5 sentits (0-2 anys)
A càrrec de Cia CreaMoviment
Activitat gratuïta  

18 h | Espai d’Arts. Roca Umbert 
Laboratori de lectures.  
Gathering with Harriet: afrofuturis-
me i comunitat. Edició II
A càrrec del col·lectiu Reina Kingkona i 
coordinat per Lucía Piedra

18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Presentació del llibre  101 anèctotes 
del Montseny, d’Andreu Pujol Mas
19 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la 
Trobada amb Pau Vidal, traductor  
d’El colibrí, de Sandro Veronesi.  
I amb Albert Rubio, lector editorial
Col·labora: Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC)
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

12
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Club de 
lectura infantil (6-7 anys) 
Els contes de la mare Ossa,  
de Kitty Crowther
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4. Club de lectura 
infantil (10-11 anys) El lleó, la 
bruixa i l’armari, de C.S. Lewis
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Microteatre 2021
Projecte de creació escènica, organitzat per 
Roca Umbert i Arsènic, Espai de Creació.  
Cal reservar entrada

20 h | Casino de Granollers
49è Cicle de Jazz Granollers 
Jattias / Moreno / Prats Trio
Preu: 8 euros
Entrades a www.jazzgranollers.com

13
DISSABTE

10 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 
Cianotípia: la fotografia blava 
que sorgeix del sol i l’aigua
A càrrec de Lluis Estopiñán

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) 
Gotetes de sons, amb Anna Farrés
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
18 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada 
18 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Bajau. Cia. Ponten Pie
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16
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica 
Grup de treball de persones voluntàries de 
l’Arxiu.
Cal fer inscripció prèvia al 93 842 67 37 o a 
arxiu@granollers.cat

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys). 
It’s the Bear
Contes en anglès amb Cambridge School 
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de lectura 
infantil (10-11 anys)  
Escarlatina, la cocinera cadáver, 
de Ledicia Costas
Amb Íngrid Blanch, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata. Club de lectura jove  
(12-16 anys) Thornhill: orfenat  
de noies, de Pam Smy
Amb Íngrid Blanch, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. “Blockchain:  
Un canvi de paradigma”
Preu: No socis, donatiu 5 euros
Org.: AGEVO

17
DIMECRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. “La vida dins d’un 
formiguer” i visita guiada sala 
d’invertebrats 
18 h | Canal YouTube
Conferència. “Ciutats Defensores 
dels Drets Humans”
Parlem amb l’activista pels drets humans  
Amaru Ruiz
Enllaç: https://bit.ly/3Ecoyx9

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura. 
Història del meu colomar i altres 
relats, d’Isaak Bàbel
Amb Anna Ballbona, periodista i escriptora
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès  
(8-12 anys) 
Amb Cambridge School
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
La família Melops. Club de 
lectura infantil (6-7 anys) Un dia 
amb en Mus, de Claire Lebourg
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | Virtual
Laboratori de lectures. Gathering 
with Harriet: afrofuturisme i 
comunitat. Edició II 
A càrrec del col·lectiu Reina Kingkona i 
coordinat per Lucía Piedra

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes. Club de 
lectura infantil (8-9 anys) El noi 
del vestit, de David Walliams
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en 
anglès amb Cambridge School
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Nau B1. Roca Umbert
Amb G de Granollers. Jornades 
de talent local
Sessió amb Anna Sáez de Tejada, experta 
en economia circular, sostenibilitat i 
cadenes de subministrament en el sector 
de la moda 
Cal inscripció prèvia

20 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Microteatre 2021
Cal reservar entrada

14
DIUMENGE

11 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada
11 h | Carrer Mare de Déu de Montserrat
Visita comentada. “Panoramic 
File: Oracle”
A càrrec de la comissària Alexandra Laudo i 
l’artista Lourdes R. Basolí
Coproduït amb el Servei d’Esports i l’Arxiu 
Municipal de Granollers

11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
12 h | | Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició 
“El modernisme i les flors. 
De la natura a l’arquitectura”
A càrrec de Fàtima López, cocomissària

12 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada
17 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. Nius. 
Cia. CreaMoviment
18 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Microteatre 2021
Cal reservar entrada

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Òpera. El barber de Sevilla
Amb els Amics de l’Òpera de Sabadell 

18 h | Cinema Edison
Curts Kids 
Projecció en loop dels curts per a famílies

15
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Club de lectura. 
La mala dicció, de Jordi Oriol
Amb Francesc Viñas, professor de literatura
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
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19 h | Museu de Granollers
Taula rodona. “Josep Estrada  
i Garriga, l’arqueòleg que excavà 
el nostre passat”
Acte d’homenatge amb motiu dels 20 anys 
de la seva mort. 

19
DIVENDRES

17.30 h | Centre cívic Palou
DiverDivendres. Divercuina. 
Taller de sushi 
Grup 1 (de 3 a 5 anys): de 17.30 a 18.30 h
Grup 2 (de 6 a 11 anys): de 19 a 20 h
Activitat gratuïta amb inscripció familiar, 
a partir del 5 de novembre, presencialment 
als centres cívics o a www.granollers.cat/
diverdivendres

18 h | Museu de Ciències Naturals
Visita històrica del museu 
18 h | Cinema Edison
10è Festival de Cinema 
Fantàstic de Granollers 
Dies: 19, 20 i 21 de novembre

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Ficció 1418.Club de lectura jove 
(14-18 anys) Diari del tot verídic 
d’un indi a mitja jornada, 
de Sherman Alexie
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Casino de Granollers
49è Cicle de Jazz Granollers 
Jhalli Galli Quartet
Preu: 8 euros
Entrades a www.jazzgranollers.com

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La mala dicció,  
Cia. Indi Gest 
20 h | GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert 
Per participar-hi o venir de públic envia les 
teves dades per whatsapp al 620 655 001

20
DISSABTE

10 h | Roca Umbert
Visita guiada.  
Mostra d’artistes residents

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Cremem els clàssics.  
Club de lectura +17 anys.  
L’estrany, d’Albert Camus
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

10 h | Roca Umbert. Centre d’Arts en 
Moviment
Workshop de moviment
A càrrec d’Akira Yoshida i Chey Jurado
Inscripcions a https://panoramicgranollers.
cat/workshops-i-seminaris/ 

10 h | Llibreria La Gralla
Curs d’introducció al guió 
cinematogràfic
a càrrec de Xavier Barroso, autor de 
L’Avinguda de les il·lusions
Inscripcions a activitats@lagralla.com
Preu del curs: 90 €

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Magic Science. Taller familiar 
de ciències en anglès (5-10 anys) 
amb Inorbis
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

11 h | Plaça de l’Església
Mercat d’artesania  
Cabana Market (3a edició)
Org.: Grup de Joves Cabana Market
Col·l.: Servei de Joventut. Programa de 
Suport a Iniciatives Juvenils

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: “Venus, l’estel de la 
tarda” (+6 anys)
Es repeteix a les 17.15 i 18.15 h
Preu: adults, 3 euros i infants, 1 euro

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges 
(+5 anys). “La incertesa i l’atzar”,
Taller de collage a càrrec de Teresa Rubio 
Inscripcions 15 dies abans de la sessió a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada
20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Perifèria. Clara Peya 

21
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
Itinerari. “Granollers, ciutat 
bombardejada”
Cal fer inscripció prèvia. Aforament limitat

11 h | Roca Umbert
Taller familiar paral·lel a l’exposició 
“Imaginació especulativa: el llegat 
afroturista”
11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: “Venus, l’estel de la 
tarda” (+6 anys)
Es repeteix a les 11.15, 12.15 i 13.15 h
Preu: adults, 3 euros i infants, 1 euro

12 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada
12 h | Cinema Edison
Titelles. L’univers de la lluna 
19 h | Teatre Auditori de Granollers
Hito
Un espectacle que beu del hip-hop, la 
dansa contemporània i la teatralitat

22
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura. 
Alícia al país de les meravelles,  
de Lewis Carroll
Dinamitzat per Francesc Viñas, professor 
de literatura
Col·laboració: UPG
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

23
DIMARTS

18 h | Cinema Edison
Visita comentada a l’exposició 
“Panoràmic Review”  
de Carles Barba
A càrrec dels comissaris Andrés Hispano i 
Fèliz Pérez-Hita
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19 h | Museu de Granollers
Taula rodona. “Josep Estrada  
i Garriga, l’arqueòleg que excavà 
el nostre passat”
Acte d’homenatge amb motiu dels 20 anys 
de la seva mort. 

19
DIVENDRES

17.30 h | Centre cívic Palou
DiverDivendres. Divercuina. 
Taller de sushi 
Grup 1 (de 3 a 5 anys): de 17.30 a 18.30 h
Grup 2 (de 6 a 11 anys): de 19 a 20 h
Activitat gratuïta amb inscripció familiar, 
a partir del 5 de novembre, presencialment 
als centres cívics o a www.granollers.cat/
diverdivendres

18 h | Museu de Ciències Naturals
Visita històrica del museu 
18 h | Cinema Edison
10è Festival de Cinema 
Fantàstic de Granollers 
Dies: 19, 20 i 21 de novembre

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Ficció 1418.Club de lectura jove 
(14-18 anys) Diari del tot verídic 
d’un indi a mitja jornada, 
de Sherman Alexie
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Casino de Granollers
49è Cicle de Jazz Granollers 
Jhalli Galli Quartet
Preu: 8 euros
Entrades a www.jazzgranollers.com

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La mala dicció,  
Cia. Indi Gest 
20 h | GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert 
Per participar-hi o venir de públic envia les 
teves dades per whatsapp al 620 655 001

20
DISSABTE

10 h | Roca Umbert
Visita guiada.  
Mostra d’artistes residents

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Cremem els clàssics.  
Club de lectura +17 anys.  
L’estrany, d’Albert Camus
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

10 h | Roca Umbert. Centre d’Arts en 
Moviment
Workshop de moviment
A càrrec d’Akira Yoshida i Chey Jurado
Inscripcions a https://panoramicgranollers.
cat/workshops-i-seminaris/ 

10 h | Llibreria La Gralla
Curs d’introducció al guió 
cinematogràfic
a càrrec de Xavier Barroso, autor de 
L’Avinguda de les il·lusions
Inscripcions a activitats@lagralla.com
Preu del curs: 90 €

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Magic Science. Taller familiar 
de ciències en anglès (5-10 anys) 
amb Inorbis
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

11 h | Plaça de l’Església
Mercat d’artesania  
Cabana Market (3a edició)
Org.: Grup de Joves Cabana Market
Col·l.: Servei de Joventut. Programa de 
Suport a Iniciatives Juvenils

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: “Venus, l’estel de la 
tarda” (+6 anys)
Es repeteix a les 17.15 i 18.15 h
Preu: adults, 3 euros i infants, 1 euro

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges 
(+5 anys). “La incertesa i l’atzar”,
Taller de collage a càrrec de Teresa Rubio 
Inscripcions 15 dies abans de la sessió a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada
20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Perifèria. Clara Peya 

21
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
Itinerari. “Granollers, ciutat 
bombardejada”
Cal fer inscripció prèvia. Aforament limitat

11 h | Roca Umbert
Taller familiar paral·lel a l’exposició 
“Imaginació especulativa: el llegat 
afroturista”
11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari: “Venus, l’estel de la 
tarda” (+6 anys)
Es repeteix a les 11.15, 12.15 i 13.15 h
Preu: adults, 3 euros i infants, 1 euro

12 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada
12 h | Cinema Edison
Titelles. L’univers de la lluna 
19 h | Teatre Auditori de Granollers
Hito
Un espectacle que beu del hip-hop, la 
dansa contemporània i la teatralitat

22
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura. 
Alícia al país de les meravelles,  
de Lewis Carroll
Dinamitzat per Francesc Viñas, professor 
de literatura
Col·laboració: UPG
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

23
DIMARTS

18 h | Cinema Edison
Visita comentada a l’exposició 
“Panoràmic Review”  
de Carles Barba
A càrrec dels comissaris Andrés Hispano i 
Fèliz Pérez-Hita

17
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Tota la informació:
www.granollers.cat/segueixcultura

26
DIVENDRES

16 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada
18 h | Biblioteca Roca Umbert
“Vaga salvatge”. Taller de lectura, 
debat i confecció d’un brodat al 
voltant del tema de la histèria
Amb Vanesa Varela
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Casino de Granollers
49è Cicle de Jazz Granollers. 
Raül Reverter / Alfons Bertran 
Quartet
Preu: 8 euros
Entrades a www.jazzgranollers.com

27
DISSABTE

10.30 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Natasha Christia  
Poètica de la Relació
10.30 h | Plaça de la Porxada i Plaça de 
l’Església
Granollers dibuixa les places
Trobada de dibuixants urbans a les places 
de Granollers.

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”
17.30 h | Roca Umbert
Ball. Gaga i jam d’improvisació
amb Ariadna Montfort

18 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada 
19 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert amb 31 FAM
Es repeteix a les 22 h 

28
DIUMENGE

11 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”

11 h | Espai d’Arts. Roca Umbert
Visita comentada  a l’exposició 
“Imaginació especulativa: 
el llegat afroturista”
a càrrec de la comissària, Mercè Alsina i 
l’artista Norris Adoro

12 h | Museu de Ciències Naturals
“Animals amagats”.  
Joc de realitat augmentada 
19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Poemari 
Veus - Cor Infantil Amics de la Unió, Cor 
Jove Amics de la Unió i Cor de Cambra de 
Granollers, acompanyats de Jordi Masó 
al piano i la proposta dramatúrgica del 
col·lectiu artístic Indi Gest.

30
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica 
Es fan dos grups: a les 10.30 i a les 12 h 
Cal fer inscripció prèvia al 93 842 67 37 o a 
arxiu@granollers.cat

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. 
Debat. “La ciutat, bressol de la 
filosofia. Els presocràtics”
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal, 
professors de filosofia
Col·l.: UPG
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. “Paisatge romànic i 
el Montseny”
No socis, donatiu 5 euros
Org.: AGEVO

18 h | GRA. Equipament juvenil
Xerrada. Parlem en família. 
“M’ha baixat la regla! I ara què? 
Dones cícliques més enllà de la 
menstruació”
A càrrec de Núria Risques, llevadora  
de l’ASSIR Granollers
Inscripcions del 8 al 22 de novembre 

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. “Descobreix  
les teves intel·ligències i les 
aplicacions pràctiques”
Preu: no socis, donatiu 5 euros
Org.: AGEVO

24
DIMECRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. “La vida dins d’un 
formiguer” i visita guiada sala 
d’invertebrats

25 
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Labs digitals. “A la recerca d’un 
tresor perdut amb el Bee-Bot” 
(5-7 anys)
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Ciències Naturals
Taxonomia. Club de lectura i 
ciències naturals. Jurassic Park, 
de Michael Crichton
Amb Adrià López-Baucells, investigador  
de l’àrea de ratpenats del museu
Col·l.: Museu de Ciències Naturals de 
Granollers
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Granollers
Conferència. “Els escriptors 
modernistes i el cinema mut”
A càrrec de Teresa Iribarren, professora 
de la UOC i directora del grup de recerca 
LiCMES
La conferència s’oferirà en streaming  
pel canal YouTube del Museu.



Compte enrere per al Mundial d’Handbol Femení 
més global de la història

Granollers s’està preparant com a seu principal 
del Mundial d’Handbol Femení que se celebrarà 
al Palau d’Esports. El tret de sortida de Grano-
llers com a seu oficial del Campionat del Món 
el passat 8 d’octubre a la plaça de la Porxada va 
evidenciar el suport dels diferents clubs espor-
tius i entitats culturals de la ciutat a aquest es-
deveniment que es viurà durant 18 dies, del 2 al 
19 de desembre. Les 32 seleccions participants 
i l’entitat d’aquests equips, l’interès cada vegada 
més gran per l’esport femení en general i per 
l’handbol femení en particular a tot el món han 
de garantir l’arribada d’aficionats d’arreu. De fet, 
països amb gran tradició d’handbol femení com 
Noruega, França, Suècia i Polònia ja han adquirit 
més de 700 abonaments per veure el campionat.

Abonaments i entrades a la venda

Fa uns dies ja van sortir a la venda a la pàgina web 
oficial del Mundial, www.spainhandball2021.com,  
els abonaments per a les diferents fases del 
campionat i també les entrades individuals. En 
aquest darrer cas, cada tiquet inclou tots els 
partits que es disputen el dia escollit. D’aquesta 
manera els assistents als partits de la fase preli-
minar, que es jugarà del 2 al 7 de desembre, 
podran veure en directe dos partits diaris per un 
import entre 20 i 35 euros. Per a la fase de clas-

sificació, del 8 al 13 de desembre, el preu de les 
entrades per presenciar tres partits varia entre 
40 i 60 euros. 

La fase final a Granollers

Pel que fa a la fase final, que es juga tota al 
Palau d’Esports de Granollers, també es podran 
comprar les entrades per jornada. Així les en-
trades per a cada jornada de quarts de final, els 
dies 14 i 15 de desembre, amb dos partits per 
dia, costaran entre 80 i 100 euros. El preu per 
seguir les semifinals, del dia 17 de desembre, 
oscil·la entre 90 i 110 euros. Finalment, l’entra-
da que dona accés al tercer i quart lloc i la gran 
final, es pot comprar per un import entre 100 i 
130 euros. 

Cinc tipus d’abonaments

A banda de les entrades per jornada, els aficio-
nats i aficionades poden comprar també a la pà-
gina web del Mundial fins a cinc tipus diferents 
d’abonaments per gaudir de tots els partits de 
cada fase de la competició. 
L’abonament Follow Your Team Pass permet, per 
un preu entre 54 y 112,50 euros, l’entrada als sis 
partits de la fase preliminar que es juga entre l’1 
i el 7 de desembre. Per a la fase de classificació, 

El KH7 BM Granollers de 
Divisió d’Honor al costat de la 
Lola, la mascota del Mundial, 
que assenyala el compte  
enrere per a l’inici del  
campionat

Compte enrere per a l’inici del 
Mundial d’Handbol Femení més global 
celebrat fins ara i que començarà 
l’1 de desembre. Les entrades i els 
abonaments per viure el que és 
considerat el quart esdeveniment 
esportiu femení amb més repercussió 
al món ja són a la venda a la web 
spainhandball2021.com. A la vegada, 
s’ultima la campanya de captació de 
persones voluntàries i es programen 
activitats perquè la ciutadania visqui 
aquest gran esdeveniment que 
mourà 1.000 esportistes i que es 
preveu que sigui seguit per 50 canals 
de televisió de tot el món, amb una 
audiència potencial de 700 milions 
d’espectadors.

Aquest 
novembre 

obre l’Oficina 
d’Atenció al 

Mundial a la  
pl. Porxada
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que es disputarà entre el 8 i el 13 de desembre, 
amb les tres millors seleccions de cada grup de 
la fase preliminar, es pot adquirir el Main Round 
Pass, que inclou els nou partits, per un import 
que varia entre 108 i 162 euros. L’accés a la fase 
final completa, que permet assistir a vuit partits, 
té un preu entre 315 i 396 euros, si es compra 
l’abonament Final Round Pass que permet veure 
quatre partits de quarts de final, semifinals, el 
partit per la medalla de bronze i la gran final. 
També és possible comprar l’abonament Final 
Weekend Pass, per veure les semifinals, el partit 
pel tercer i quart lloc i la gran final, que es juga 
el cap de setmana del 17 al 19 de desembre a 
Granollers, per un preu que oscil·la entre 171 i 
216 euros. 
El Comitè Organitzador del Mundial també 
ofereix als espectadors descomptes per a grups 
entre el 10 i el 20 %, així com per a menors de 
12 anys i persones amb mobilitat reduïda. Tota 
la informació relativa a l’adquisició d’entrades 
es podrà gestionar a través del correu electrònic 
ticketing@spainhandball2021.com.

El valor del voluntariat

Per poder gestionar un campionat del món que 
en el cas de Granollers suposa acollir 38 partits i 
activitats prèvies a la competició, s’està ultimant 
la campanya de captació de persones voluntàri-

es que ajudin l’organització del torneig. Encara 
és possible apuntar-s’hi fins al 14 de novembre, 
a partir de 16 anys en endavant. Més de 400 per-
sones de totes les edats ja ho han fet, com Laura 
Vicente, a qui li va motivar fer de voluntària el 
fet que “des de ben petita i fins fa poc he jugat 
a handbol, és un esport que m’agrada i sem-
pre intento anar als esdeveniments importants 
d’aquest esport que es duen a terme prop de 
casa, en aquest cas poder participar en l’orga-
nització i que sigui un esdeveniment femení és 
un plus afegit”.
En la mateixa línia s’expressa Judit Viaña, que 
ha volgut fer de voluntària perquè “trobo que és 
una oportunitat única per viure des de dins un 
esdeveniment esportiu de màxim nivell, amb 
l’al·licient que es tracta del meu esport i que es 
celebra a la meva ciutat”.

A spainhandball2021.com es poden comprar  
les entrades i els abonaments per veure el Mundial 

Últims dies per apuntar-se 
a fer de voluntari@ per ajudar 

l’organització del Mundial

Joan, Laura, Judit i Brian  
formen part del voluntariat del 
Mundial i ja han participat en 
actes previs a la competició

Kaba Gassama, la pivot 
formada al BM Granollers, 
té possibilitats de ser 
convocada per jugar el 
Mundial a la seva ciutat

Kaba Gassama, la pivot 
formada al BM Granollers, té 
possibilitats de ser convocada 
per jugar el Mundial a la seva 
ciutat

Oficina d’Atenció del Mundial 
Aquest mes de novembre obre l’Oficina 
d’Atenció al Mundial, en un local situat a 
la plaça de la Porxada, núm. 28. L’objectiu 
d’aquest espai és donar informació sobre 
voluntariat, els actes que es programen a 
la ciutat relacionats amb el campionat, la 
venda d’entrades i la competició. L’horari 
d’atenció és de dilluns a divendres de 17 a  
20 h i dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
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Pep Blanchart
Director de Competició del Mundial d’Handbol Femení

 
Al gerent del Club Balonmano 
Granollers, Pep Blanchart, se li ha 
girat feina extra amb la celebració del 
Mundial d’Handbol Femení d’aquest 
desembre. L’experiència acumulada 
en l’organització de diversos 
campionats del món ha fet que 
aquesta vegada s’ocupi de tots els 
aspectes lligats a la competició a les 
quatre seus del Mundial: Granollers, 
Castelló, Llíria i Torrevieja. Mentre 
coordina la gestió dels 108 partits 
que tindrà el Mundial, Blanchart 
espera que aquest gran esdeveniment 
serveixi per incrementar l’afició a 
l’handbol a la ciutat i el nombre 
d’equips femenins del BM Granollers. ©
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“Estaria molt 
bé per al BM 

Granollers que 
alguna jugadora 

nostra pogués 
jugar el Mundial”

Mundial que són els jugadors, els equips, els àrbitres. 
La competició comença quan aquests col·lectius arri-
ben a la instal·lació, tant si és per entrenar com per 
jugar, fins que marxen.

Com s’organitza aquesta feina?
Apliquem un sistema de treball d’acord amb la Fede-
ració Internacional d’Handbol, la IHF, que es basa en 
tres aspectes. El principal és el director de competició 
de cada seu, que depèn del cap de competició del 
Mundial. I en cada seu hi ha tres figures principals: el 
que té relació amb els àrbitres oficials i els equips, des 
del moment que arriben a la instal·lació de joc o a la 
pista d’entrenament; un altre que s’ocupa del control 
de neteja i de seguretat en la pista, això inclou, per 
exemple, vetllar per tal que els vestidors estiguin 
nets i en perfecte estat d’utilització: que els equips 
disposin d’aigua, fruita, que tinguin la pissarra, que 
les banquetes estiguin netes abans, durant i després 
del partit. L’altra branca de la feina és la que fa el floor 
manager, que és una altra persona, que s’ocupa de tot 
el que passa a dins de la pista: que hi hagi pilotes, les 
porteries, estar en relació amb la taula de control i els 
equips quan entren a la pista, amb l’speaker...

En quin punt es troben les quatre seus pel que fa a 
competició?
Ja hem tingut la inspecció de competició per part de 
la Federació Internacional d’Handbol. Totes les seus 

En quants mundials d’handbol has participat en 
l’organització?

Aquest del desembre serà el cinquè campionat del 
món. He estat al Mundial de 2013 a Granollers, el 
2015 al Mundial sènior a Qatar, on vaig treballar dos 
mesos i mig, el Mundial júnior de Brasil de 2015, i al 
Mundial júnior de 2019 a Vigo, on vaig estar gairebé 
un mes. També vaig fer una petita col·laboració en el 
Mundial de Tunis el 2009. Tots, mundials masculins 
excepte el que viurem ara.

D’aquesta experiència quina va ser la més  
rellevant?

La resposta és senzilla: el Mundial de Qatar, va ser una 
experiència única, molt complicada perquè jo era el 
cap de competició de tota una instal·lació i allà vaig 
haver de tractar no només amb qatarians sinó també 
amb egipcis i tunisians. Malgrat les dificultats va ser 
una de les experiències més gratificants i enriquidores. 

Sempre has fet de director de competició?

El 2013 vaig ser el director de competició de la seu de 
Granollers. Ara el 2021 sóc el director de competició 
de tot el Mundial. És a dir depenen de mi les quatre 
seus: Granollers, Castelló, Llíria i Torrevieja. 

Què fa un director de competició en un mundial?

Es dedica a vetllar pels protagonistes principals del 

Pep Blanchart, lligat espor-
tivament i professionalment 
al BM Granollers des de 
fa anys, atresora una gran 
experiència en l’organització i 
gestió de campionats del món 
d’handbol
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“M’agradaria que aquest campionat  
incrementés l’afició a l’handbol”

“Hem d’arribar 
a veure jugar 

la selecció 
espanyola a 
Granollers”

ja coneixen el sistema de treball perquè tot funcioni 
i ara cada cap de competició de cada seu està buscant 
el personal que l’ha d’ajudar, des que comencen els 
entrenaments fins al dia que acaba la competició. 

Els partits es juguen al Palau d’Esports, on es faran 
els entrenaments?
A banda del Palau, on hi haurà entrenaments als 
matins (els partits es jugaran en horari de tarda), es 
faran al Pavelló de Can Bassa i al Pavelló del Congost. 
La programació de tots els entrenaments de les quatre 
seus també es feina del cap de competició general. 
Estem esperant que les delegacions dels equips ens 
acabin d’informar de quan arriben a Espanya per 
poder programar-los. En el cas de Granollers els 
vuit equips que venen a jugar la primera fase han 
de poder entrenar al Palau d’Esports abans de jugar 
el primer partit, per conèixer la instal·lació, tal com 
estableix la normativa.

És un mundial amb més equips que mai, complica 
molt aquest fet la teva feina?
Passar de 24 equips, com era fins ara un mundial, a 
32 vol dir que s’incrementa la feina un 25 %. No és 
el mateix jugar 86 partits que jugar-ne 108, que és 
el total que es disputaran en les quatre seus. Aquest 
increment d’equips també afecta altres aspectes com 
el transport, els allotjaments...

Quines creus que són les seleccions favorites 
d’aquest mundial?
Crec que el campionat està bastant obert, però basant-
nos en l’últim gran esdeveniment que van ser els Jocs 
Olímpics de Tòquio, la campiona és França. El darrer 
Mundial el va guanyar els Països Baixos. Noruega segur 
que estarà en les fases finals, Rússia, Hongria, Dinamar-
ca... s’han de tenir en compte. I, evidentment, la selecció 
espanyola ha d’estar dins de les favorites. Hem d’arribar 
a veure jugar la selecció espanyola a Granollers.

No hi ha cap selecció no europea que pugui donar 
alguna sorpresa?
Hi ha dues seleccions que poden donar una mica de 
guerra fora d’Europa que són Brasil i Corea. Tal com 
estan previstos els creuaments dubto que totes dues 
puguin arribar a quarts de final. 

Quin paper tindran els jugadors i jugadores del  
BM Granollers en aquest mundial?
Els jugadors del primer equip masculí continuaran ju-
gant competició. Durant el Mundial tenen tres partits 
a fora i un a casa (el dia 5 de desembre jugarem en el 
pavelló de bàsquet de Granollers). La competició de 
noies sí que estarà parada i esperem que alguna de les 
nostres jugadores participi en el Mundial. Ara mateix 
la Giulia Guarieiro està sent convocada per la selecció 
brasilera. Estaria molt bé per al club que alguna juga-
dora nostra tingués presència en el Mundial.

I els equips del planter del BMG?
He fet reunions amb els nanos que volem que passin 
la mopa per la pista durant la competició, que són 
uns voluntaris especials d’una edat concreta i sempre 
els dic que seran uns privilegiats perquè una compe-
tició com aquesta no tornarà a passar més a Grano-
llers. Només els dic una cosa: que valorin que són 
uns privilegiats, que tinguin compromís i que siguin 
responsables i puntuals. 

Quin llegat espera d’aquest mundial?
Esportivament m’agradaria que aquest campionat in-
crementés l’afició a l’handbol, que la ciutat visqués el 
Mundial, que la gent valori en tots els aspectes el que 
és poder veure aquest campionat del món. A nivell 
de club ens interessaria incrementar la presència de 
jugadores en els equips, que hi haguessin més equips 
femenins i que la gent s’impliqui més i participi més 
en les activitats del club.
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Els grups municipals opinen
Sobre el nuevo 
contrato de recogida de 
residuos y limpieza viaria

Nuestro grupo municipal ha estudiado 
detenidamente la propuesta de licitación del 
contrato mixto de servicio de recogida de 
residuos municipales y limpieza viaria de 
Granollers, así como analizado toda la 
documentación técnica. También hemos 
realizado varias reuniones con el equipo  
de gobierno y personal técnico del ayun-
tamiento.
Nuestra conclusión es que se trata de un 
contrato óptimo, pues denota que se ha 
aprendido de los errores cometidos en el 
pasado y además, se toman precauciones 
ante eventuales circunstancias no contro-
lables por el consistorio, como pudiera ser 
la actualización de convenios laborales, el 
incremento del coste de la electricidad o 
del combustible que necesitan los vehícu-
los de limpieza.
Incluso nos parecen razonables las inver-
siones a realizar, ya que se contemplan 
todas las necesidades desde un principio. 
A la finalización del contrato todas estas 
inversiones se integrarán en el patrimonio 
del ayuntamiento a coste cero por estar ya 
amortizadas, lo que facilitará la liquidación 
del contrato y la posterior iniciación de 
uno nuevo.
Consideramos como muy positiva la cre-
ación de una comisión multidisciplinaria 
que se responsabilice de hacer un seguimi-
ento del contrato, además de la contrata-
ción de una empresa externa para realizar 
un control exhaustivo e independiente de 
la calidad del servicio. 
Creemos que la limpieza de la ciudad 
tiene un amplio margen de mejora. Es por 
ello que, agradecemos la adquisición de 
maquinaria nueva y eléctrica, el incre-
mento de la recogida selectiva, el reciclaje 
de aceite doméstico o la orientación hacia 
un modelo de pago por generación do-
méstica y comercial mediante la implan-
tación paulatina de última tecnología de 
control en los contenedores.
Aunque también seguimos reclamando un 
mayor control para sancionar a los incívicos 
y una potenciación de las campañas de co-
municación para sensibilizar especialmente 
a los niños y jóvenes.
Y, por supuesto, celebramos que el servicio 
esté en línea con los planes de transición 
energética y el cumplimiento de la Agenda 
2030. 

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

La tardor a l’Ajuntament és una època 
moguda en què el govern municipal aprova 
uns documents que son cabdals per a l’or-
ganització econòmica de la ciutat. El passat 
mes d’octubre, al Ple de l’Ajuntament, es 
van aprovar les Ordenances Fiscals que  
són, senzillament, allò que cada ciutadà 
haurà de pagar en concepte d’impostos, 
o per rebre la prestació d’un servei públic 
que no sigui gratuït. 
Això, que pot semblar que es redueix a si 
pagarem més o menys impostos el proper 
any, es trasllada a quina és la visió del Grano-
llers futur que volem, i com en fem partícip 
la ciutadania imposant una sèrie de preus, 
i reduint-los si es produeixen determinats 
comportaments. Un exemple: tots sabem 
que tenir un vehicle implica pagar l’impost 
de circulació, però si el comprem elèctric, 
pagarem un 75 % menys d’aquest impost 
durant els primers dos anys, i un 50 % 
menys els  tres següents. Coincidirem, per 
tant, en el fet que l’administració vol acon-
seguir que adquirim vehicles elèctrics. 
Amb aquesta importància cabdal de com 
condiciona l’administració pública la 
ciutadania mitjançant els impostos, les 
Ordenances Fiscals són un pas essencial per 
començar a traçar com volem que Granollers 
evolucioni al llarg del proper any abans de 
fer-ho definitivament als pressupostos.  
Des de Granollers per la Independència 
– Primàries Catalunya, però, creiem que 
aquests dos temes s’haurien de tractar de 
manera conjunta, amb una visió global que 
permeti donar una millor resposta als rep-
tes que se’ns plantegen, i poder conèixer 
alhora què volem recaptar i com volem 
repercutir aquests ingressos en inversions i 
serveis per a la ciutadania.
Malgrat tot, tenint en compte aquesta sepa-
ració, creiem que en termes d’ordenances 
fiscals cal una doble aposta i així ho vam 
defensar: cal una ciutat més sostenible on 
la ciutadania i les empreses s’impliquin a 
donar resposta a l’emergència climàtica, 
que vagi més enllà d’instal·lar plaques 
fotovoltaiques a habitatges unifamiliars; 
i una ciutat amable per a emprenedors i 
empresaris, on l’administració posi totes 
les facilitats per crear nous llocs de treball 
i encetar la sortida de la crisi econòmica 
provocada per la Covid-19. 

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

De les Ordenances 
Fiscals als Pressupostos

CsPrimàries
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El context de la pandèmia de la Covid-19 
ha posat de manifest la necessitat de recu-
perar el lideratge del que és públic.
En aquest sentit, la governança urbana ober-
ta a la participació ciutadana, a la cooperació 
interinstitucional, a l’aportació de fons i 
finançament publicoprivat, i la interdiscipli-
narietat, han de ser el motor d’una transfor-
mació autèntica de l’entorn urbà, en nom de 
la sostenibilitat i la inclusió social.
Tenim un índex alt d’edificacions que reque-
reixen una renovació massiva. La proposta 
que fa la Comissió Europea té l’objectiu de 
renovar més de 35 milions d’edificis a tota 
la UE, aprofitant els fons del Pla de recupera-
ció europeu.
Aquestes intervencions han d’anar més enllà 
del funcionament energètic de les nostres 
construccions, també han de millorar la 
qualitat dels espais que habiten els nostres 
ciutadans i ciutadanes, i apostar per una 
millor qualitat, accessibilitat i sostenibilitat 
dels edificis.
Ha arribat l’hora, en línia amb l’estratègia 
assenyalada pels governs d’Espanya i de Ca-
talunya, d’afavorir i promoure la renovació 
dels parcs residencials, atenent a criteris de 
sostenibilitat i eficiència energètica. Des-
carbonitzar l’economia abans de 2050, per 
lluitar contra el canvi climàtic, també passa 
per les polítiques d’habitatge.
Al costat d’aquest objectiu, hem 
d’aconseguir ràtios elevades de rehabilitació 
per dotar la ciutat d’un parc d’habitatges 
amb nivells alts d’accessibilitat, sostenibi-
litat i de millora social. Així aconseguirem 
corregir els profunds desajustaments socials 
i econòmics que han impedit que un gran 
nombre de persones tingui un habitatge 
digne i accessible. En aquest sentit, cal pro-
curar més atenció als ciutadans i ciutadanes 
vulnerables. 
És fonamental aprofitar les oportunitats que 
ens brinda l’aplicació del Pla de Recupera-
ció, Transformació i Resiliència amb fons 
europeus, i els programes impulsats des del 
Govern d’Espanya, per aprofundir en una 
renovació urbana que garanteixi la qualitat 
urbana i el benestar social. 
D’altra banda, la rehabilitació del parc 
d’habitatges significarà una creació im-
portant d’ocupació de qualitat en el sector 
de la construcció i la restauració, i una 
taxa de retorn de diners invertits en forma 
de més activitat econòmica.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Les sessions plenàries d’octubre i no-
vembre són les de més rellevància de tot 
el curs polític, ja que és on aprovem les 
ordenances fiscals i els pressupostos per a 
l’any següent. La proposta de modificació 
d’ordenances que ha fet l’equip de govern 
preveu un augment moderat d’algunes 
taxes i impostos; des d’Esquerra Repu-
blicana, hem fet propostes per anar cap a 
una fiscalitat local que sigui, realment, una 
eina en benefici de la ciutat i que ajudi 
a fer de Granollers una ciutat socialment 
més justa.
Per això, des de la responsabilitat de ser el 
principal grup de l’oposició, hem traslla-
dat nombroses propostes sobre les Orde-
nances a l’equip de govern, amb l’objectiu 
de fer-les més verdes i més socials. Moltes 
han estat incorporades com, en el cas de la 
taxa de les terrasses, que no s’augmenti al 
100 %, sinó deixar-la al 75% per recupe-
rar-ne la totalitat de cara al 2023. També, 
hem demanat l’augment de la bonificació 
per l’ús de la deixalleria, el compromís 
d’augmentar els ajuts a l’IBI per als contri-
buents amb capacitat econòmica escassa; 
i la reducció de la taxa d’escombraries 
comercials per a aquells establiments que 
generen molt poc residu.
Seguim reivindicant que ara és moment 
de tornar a posar la tarificació social sobre 
la taula, per avançar de forma progressiva 
i poder fer polítiques fiscals més valentes, 
verdes i innovadores, pensant en la millora 
de vida del conjunt de la ciutadania.
Ara, toca encarar els Pressupostos, un 
document que, més enllà de la seva 
complexitat tècnica, és més important 
que mai, ja que ha de marcar les bases, i 
els recursos, de la recuperació de la ciutat 
i dels granollerins i granollerines. Uns 
pressupostos que haurem de fer plegats, 
escoltant les bones idees d’uns i altres. És 
moment de reivindicar la política muni-
cipal de proximitat, que només té sentit si 
serveix per ajudar a construir vides dignes 
per a tothom.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal ERC-AM

Una sortida progressiva

Quan ja estem en fase de superació de 
la majoria de restriccions que gairebé 
durant dos anys ha patit la ciutadania i la 
majoria de sectors econòmics, no hem 
d’oblidar que hi continua havent persones 
en ERTO, circumstància que es pot traduir 
en un increment de l’atur; o que determi-
nades empreses, obligades a endeutar-se, 
poden tenir dificultats per seguir sent 
viables. Aquesta recuperació de pràctica 
normalitat representa, de fet, una sortida 
progressiva i no hauríem d’oblidar que 
hem de continuar aplicant mesures de 
suport i ajuda econòmica als sectors i les 
persones més castigats per la crisi. 
Per això, és un bon moment per refermar 
els criteris del nostre grup en les propos-
tes a les Ordenances Fiscals municipals 
del 2022. Propostes que van en la línia de 
la recuperació econòmica i social; de la in-
novació en l’àmbit energètic; de l’ampliació 
del parc de vehicles híbrids i elèctrics; 
que hi hagi un increment progressiu, no 
total, en la recuperació de les taxes a les 
terrasses d’hosteleria, reduïdes al 50 % 
l’any passat; no incrementar l’IAE com 
a impost, o subvencionant l’IBI quan es 
tracti de reformes d’habitatges que volen 
millorar l’eficiència energètica o en im-
mobles destinats a lloguer.
Des de Junts per Granollers sempre hem 
fet aportacions, entenem que positives, 
per modernitzar, millorar equipaments, 
desenvolupar plans de xoc social per 
pal·liar situacions difícils de persones i 
famílies en aquesta crisi, que s’han mate-
rialitzat amb plantejaments conjunts amb 
l’equip de govern. 
Apostem pel retorn progressiu a la nor-
malitat sense propiciar pujades impositi-
ves amb criteris de “normalitat absoluta”. 
Si s’ha de quadrar el Pressupost de cara 
al 2022, que sigui sense carregar més 
la ciutadania, amb una adequació a mig 
termini en aquesta recuperació i sortida 
progressiva de la crisi sanitària. Volem 
inspirar decisions amb mirada llarga, 
reforçant persones, entitats i empreses, 
atraient talent a la nostra ciutat, sense 
oblidar angoixes i patiments que persis-
teixen. Amb cura.

Josep M. Noguera i Amiel
Regidor de Junts per Granollers

La rehabilitació, 
una oportunitat 
estratègica

Unes ordenances 
més verdes i 
socialment més justes
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fem història!
#GranollersEsMundial

MUNDIAL 
D’HANDBOL FEMENÍ

2021

1 - 19 DESEMBRE
PALAU D’ESPORTS DE GRANOLLERS

#SheLovesHandball
+ informació: spainhandball2021.com 

spainhandball2021.com

https://www.granollers.cat/spainhandball2021

