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El pressupost municipal creix 

un 5,6 % i reafirma el compromís 
amb la lluita contra les 

desigualtats i el canvi climàtic 

ENTREVISTA 
Kaba Gassama Cissokho, 

jugadora de la selecció espanyola 
d’handbol i del Fleury Loiret 
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Granollers acull el Mundial d’Handbol 
Femení en un Palau d’Esports renovat 

Nadal a Granollers
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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)

El carrer d’Anselm Clavé amb els llums de Nadal i els fanals simulant 
porteries d’handbol. Foto: Toni Torrillas

Exposicions desembre

ESPOSICIONS PERMANENTS

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

Museu de Ciències Naturals
“Tu investigues”

“Sala d’invertebrats”

Aula de Malacologia  
Frederic Travé

Aula de paleontologia  
Joan Maria Viader

EXPOSICIONS TEMPORALS

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”

Ajuntament de Granollers. 
Planta baixa
FINS AL 28 DE FEBRER DE 2022
“Esport femení a Granollers:  
els inicis”

FINS AL 5 DE GENER
Pessebre institucional:  
Palau d’Esports

Museu de Ciències Naturals 
DEL 14 DESEMBRE  
AL 27 DE FEBRER DE 2022
Playmobil i natura 

FINS AL 30 DE GENER DE 2022 
“Les cuques”. Una mirada a l’obra 
literària de Julià Guillamon

Biblioteca Can Pedrals
DE L’1 AL 19 DE DESEMBRE
“L’handbol femení amb ulls 
d’infant”

Centre Cívic Nord
FINS AL 22 DE DESEMBRE
“Animals en clarobscur”  
i “Abraçades” 

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

Cinema Edison
DEL 10 DE DESEMBRE  
AL 9 DE GENER DE 2022
V Premi d’escultura Manel Batlle

Restaurant Anònims
FINS A L’11 DE DESEMBRE
Exposició de Ricard Geladó

Espai Tranquil de Barbany
FINS AL 13 DE GENER
Fotografia de Natura  
i Poesia espiritual de poble
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de desembre
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat
 
MERCAT D’ARTESANS
Divendres 3, 10 i 17 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 4, 11 i 18 de desembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS D’ALIMENTACIÓ
Dissabte 4 i 18 de desembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de desembre
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DE BROCANTERS  
I COL·LECCIONISTES
Dissabte 4, 11 i 18 de desembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DEL DISC
Divendres 10 i dissabte 11 de desembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT ENCANTS SOLIDARIS  
ASSEMBLEA D’ATURATS 
Cada divendres i dissabte de desembre
De 9 a 15 h

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT.  
ASSOC. SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE 
Diumenge 12 de desembre
De 8 a 14 h. Passeig del Parc de Ponent 
i carrer de Rafael de Casanova

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 18 de desembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

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 

Aquest desembre Granollers es converteix en la capital mundial  
de l’handbol femení. De l’1 al 19 de desembre el Palau d’Esports  
és l’escenari de 38 partits que es jugaran des de la fase prèvia fins 
a la final. El Mundial d’Handbol Femení és el quart esdeveniment 
esportiu femení amb major repercussió al món.  

La ciutat respira Mundial, des del mig quilòmetre de fanals vestits de 
porteries del carrer Anselm Clavé, fins als missatges de suport de les 
seccions femenines dels diversos esports que es juguen a Granollers.

I el Mundial conviurà amb el Nadal. Així, a l’Ajuntament trobeu  
el pessebre que és el Palau d’Esports engalanat. Carrers i places 
comparteixen decoració nadalenca i mundialista. 

Un Nadal que tornarà a estar marcat per la prudència i la convivència 
amb la Covid-19 que encara es resisteix a marxar i que ens continua 
recordant que cal estar alerta. 

La plaça de la Porxada il·luminada i amb un renovat mercat 
d’ornaments nadalencs és el centre neuràlgic de l’activitat cultural, 
amb un escenari per acollir velles tradicions d’aquestes dates i cants 
corals amb tots els estils musicals. 

El patge Gregori ja ha arribat, amb en Picarol i enguany amb  
la nova patge Llum que ens porta il·lusió i estarà al capdavant  
de la cavalcada que es recupera amb un itinerari segur i ample. 

Tot i la incertesa del moment, la ciutat torna a omplir-se d’activitats, 
tallers, fires i amb voluntat que aquestes festes, fem que la pols 
màgica ens il·lumini més que mai.
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REPORTATGE

Amb els vots a favor del PSC, ERC 
i Junts per Granollers, l’abstenció 
de Ciutadans i el vot en contra de 
Primàries, el Ple municipal va aprovar 
el mes de novembre en sessió 
extraordinària el pressupost general 
per al proper any 2022. Amb un total 
de 96.901.536 euros, un 5,6 % més 
que aquest any 2021, es tracta d’un 
pressupost més expansiu que segueix 
apostant per les polítiques socials 
i la generació d’activitat econòmica 
després de la situació provocada per 
la Covid-19, i afronta el repte de la 
transició energètica amb la mirada 
posada a l’horitzó 2030 i als Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.

El pressupost municipal creix un 5,6 % i reafirma el compromís 
amb la lluita contra les desigualtats i el canvi climàtic

Els pressupostos de l’Ajuntament de Granollers 
per al proper any, que inclouen també
el Museu de Granollers, Roca Umbert Fàbri-
ca de les Arts, Granollers Mercat, Granollers 
Escena i Granollers Promocions, seran els 
més elevats dels darrers 10 anys. Són uns 
pressupostos més expansius, creixen un 5,6 % 
respecte dels actuals, i indiquen que hem sortit 
del moment més complicat de la crisi genera-
da per la pandèmia, tot i que no es pot abaixar 
la guàrdia.
També és un pressupost que segueix apos-
tant per les polítiques socials, amb l’objectiu 
que ningú quedi enrere, i perquè els sectors 
econòmics de la ciutat creixin. A més, hi ha un 
compromís amb la transició energètica i la llui-
ta contra el canvi climàtic per tenir una ciutat 
més verda. 
El pressupost respon a una mirada transfor-
madora de la ciutat i també de suma, ja que in-
corpora les aportacions dels grups municipals 
d’ERC i Junts per Granollers. I és que l’acord 
pressupostari amb aquests dos grups munici-
pals inclou incorporacions al pressupost d’un 
total de 12 mesures que es materialitzaran 
amb l’aplicació del romanent de tresoreria un 
cop s’hagi liquidat, al mes de març, el pressu-
post vigent. Aquestes mesures complementa-
ran accions de transició energètica i mobilitat 
sostenible, i augmentaran partides destinades 

a protecció social i relacionades amb el man-
teniment de l’activitat econòmica a la ciutat, 
el suport a les activitats socioculturals  i la 
millora dels espais urbans.

Més despesa en neteja i cohesió social

De la despesa total de l’Ajuntament, un 89 % 
correspon a la despesa ordinària i financera, i 
l’11 % restant es destinarà a la inversió. La des-

El parc del Congost es 
millorarà amb un projecte de 
renaturalització
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La plaça de Can Bassa es 
remodelarà 
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A la dreta de la imatge es 
construirà el nou vial d’accés 
a l’hospital que connectarà 
amb l’aparcament des de la 
carretera de Cardedeu

Es destinaran 
un total d’11,7 

milions d’euros a 
inversions

pesa ordinària i financera per al 2022 augmenta 
un 3,8 % respecte d’aquest any. Aquest crei-
xement és possible gràcies a l’augment d’1,2 
milions d’euros dels ingressos corrents (IBI, IAE 
o impost de construccions) i de 600.000 euros 
provinents de taxes i preus públics, però alhora 
ja es preveu la possible disminució d’ingressos 
de l’impost de les plusvàlues. 
A més, els ingressos ordinaris augmenten  
2 milions d’euros pels recursos que transfereix 
l’Estat als ajuntaments, una quantitat 1,7 mili-
ons superior a la pressupostada aquest 2021. 
Dins d’aquesta despesa total, destaca l’aug-
ment en 2 milions d’euros per al salari i la 
valorització de llocs de treball dels treballadors 
municipals, i el creixement en 1,8 milions d’eu-
ros que es destinaran, entre d’altres, a la nova 
licitació del contracte d’escombraries i neteja 
viària, i a l’augment dels preus energètics de 
gas i electricitat. 
Per àrees, la despesa en manteniment i neteja 
suposa un 19 % del total –és una de les parti-
des més importants–, només al darrere d’edu-
cació (20 %), en una clara aposta per millorar 
el manteniment de la ciutat. En aquest sentit, 
per exemple, es millorarà la neteja dels parcs 
municipals i zones verdes durant els caps de 
setmana. 
També destaca l’augment de la dotació pressu-
postària dels programes d’atenció domiciliària 
i més dotació econòmica per a la millora del 
tractament i recollida selectiva dels residus. 
Augmenten les subvencions per a la promoció 
del comerç a la ciutat, s’aposta per la formació 
en arts escèniques, i augmenta la inversió en 
matèria de ciberseguretat per tenir una admi-
nistració electrònica eficient i segura. 
A més, s’ha previst destinar un milió d’euros al 
fons de contingència per fer front a despeses 
que puguin sorgir a mesura que avanci el 2022 
o a possibles disminucions d’ingressos (com 
el potencial impacte dels canvis en l’impost de 
plusvàlues).

La inversió augmenta un 20,8 %

Pel que fa a les inversions, s’hi destinaran 
11,7 milions d’euros que suposen un augment 
destacat del 20,8 % respecte als pressupostos 
d’aquest 2021. A diferència d’anys anteriors, 
només dos projectes rebran un total d’1,5 mili-
ons d’euros d’altres administracions i, per tant, 

El pressupost es va aprovar amb els vots  
a favor del PSC, ERC i Junts per Granollers

la majoria dels projectes seran finançats pel 
mateix ajuntament. 
Els projectes que rebran inversió d’altres 
administracions seran el de recuperació de 
pous i mines per regenerar aigua i destinar-la 
a reg dels parcs urbans (finançat en part per 
l’Agència Catalana de l’Aigua) i el de remodela-
ció de les instal·lacions de les piscines muni-
cipals (que rep finançament de la Diputació de 
Barcelona). 
Així, l’Ajuntament assumirà deute nou en prés-
tecs per un import de 10 milions d’euros, que 
es reduirà quan es liquidin al mes de març els 
pressupostos del 2021 i es pugui fer servir part 
del romanent disponible per finançar la inver-
sió i evitar pagar amortitzacions i interessos en 
exercicis posteriors. 
Actualment l’Ajuntament de Granollers té una 
bona salut financera, amb un endeutament 
de 23,3 milions d’euros. Cal destacar que fa 
10 anys, l’any 2011, aquest endeutament era 
de 52,1 milions i, per tant, en una dècada s’ha 
reduït més de la meitat.

Les inversions més destacades

Alguns dels projectes d’inversió més destacats 
per al 2022 seran el projecte per a la creació 
de 17 habitatges nous de lloguer social a la 
Font Verda, davant de l’Hospital de Granollers, i 
la construcció del nou vial per accedir-hi. 
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Fons Next Generation i aposta per la transició energètica i ecològica

Algunes de les propostes presentades als fons 
Next Generation també estan reflectides en el 
pressupost municipal per al 2022. 
D’aquesta manera, entre les inversions més 
destacades hi ha la previsió de destinar 440.000 
euros a ajuts per a la rehabilitació energètica 
i l’accessibilitat. Així, es crearà una oficina per 
acompanyar la ciutadania i les empreses en la 

rehabilitació dels seus immobles. També es 
donarà continuïtat a la rehabilitació energèti-
ca d’edificis municipals i a la creació de nous 
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
L’Ajuntament reforça, un cop més, el compro-
mís amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i l’Agenda Urbana per aconseguir 
una ciutat més equilibrada ambientalment, 
socialment i econòmicament. Granollers es 
troba immersa en l’elaboració del Pla estra-
tègic 2030 i ha presentat diversos projectes 
als fons Next Generation que poden comple-
mentar les inversions per fer una ciutat més 
verda i a mida de les persones. 
De fet, la nostra ciutat ha estat seleccionada 
pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agen-
da Urbana per dur a terme el projecte pilot 
de Plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana 
i rebrà un total de 200.000 € per desenvo-
lupar-lo, provinents dels fons Next Genera-
tion. D’entre les 233 sol·licituds rebudes, el 
Ministeri ha triat 121 projectes que podran 
convertir-se en projectes pilot transferibles a 
altres poblacions.

Es crearan 17 habitatges de lloguer social 
a la Font Verda

També està prevista la construcció d’un pas 
inferior a les vies de l’estació de la línia nord, 
aprofitant l’acord amb ADIF per remodelar 
l’estació de Granollers-Canovelles, i el desdo-
blament de la via, que connectarà el barri de 
Can Gili de manera més còmoda amb la resta 
de la ciutat.
Les inversions inclouen l’adequació i millora 
del parc del Congost, amb un projecte de re-
naturalització i més integració al riu; la segona 
fase de la integració urbana de la carretera de 
Lliçà, o la remodelació i adequació de diverses 
places de la ciutat com la de Can Bassa, la de 
Jaume I, la de Sant Miquel i les placetes interi-
ors del barri Primer de Maig. 
A més, s’instal·laran més sistemes de videovi-
gilància i lectura de matrícules, es destinaran 
500.000 euros als pressupostos participatius, 
i s’apostarà per la transició energètica amb 
ajuts a la rehabilitació i l’accessibilitat del parc 
d’habitatge. A la cruïlla dels carrers de Lledoner i Rosselló es millorarà l’accessibilitat
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El pressupost, en xifres

EDUCACIÓ
20%

MANTENIMENT
I NETEJA
19%

DESPESES
GENERALS

19%

COHESIÓ
SOCIAL
11%

CULTURA I
COMUNICACIÓ

10%

SEGURETAT
8%

MOBILITAT
4%

ACTIVITAT
ECONÒMICA

4%

URBANISME
I HABITATGE

2%

ESPORTS
2%

INFÀNCIA
I JOVENTUT

1%

Reforma de l’espai 
de les piscines cobertes:

1.779.700 euros

Projecte de 17 habitatges 
de lloguer social a la Font Verda: 

1.450.000 euros

Remodelació i adequació 
de diverses places:
1.195.000 euros

Nou vial d'accés a l'hospital:
585.000 euros

Pressupostos participatius:
500.000 euros

Ajuts a la rehabilitació energètica 
i accessibilitat:
440.000 euros

INVERSIONS
MÉS RELLEVANTS

2022

Adequació del 
parc del Congost: 

300.000 euros

Renovació de voreres i accessibilitat, 
adequació de paviments i de camins: 

280.000 euros

Pas inferior a les vies 
de l'estació de la línia nord:

250.000 euros

Xarxa d’aigua de pous 
i d’aigua regenerada: 

240.000 euros

Segona fase de la integració 
urbana de la carretera de Lliçà: 

245.000 euros

Remodelació d’espais verds, 
arbres, jardins i jocs infantils: 

199.200 euros

DESPESES ORDINÀRIES PER ÀREES 2022

PRESSUPOST TOTAL

96.901.536,24 euros 
5,6% més que el 2021

DESPESA TOTAL

85.165.798 euros 
3,82% més que el 2021

INVERSIÓ TOTAL

11.735.738 euros 
20,84% més que el 2021
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1
9.30 a 11.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Copywriting i SEO
Optimitza el SEO en la redacció dels  
continguts de la teva web.
Granollers Mercat

3
9 a 14 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Màster taules dinàmiques i Power 
Query
Curs orientat a donar a conèixer a l’alumnat 
totes les eines avançades de gestió, impor-
tació i manipulació de dades amb MsExcel 
per poder generar taules dinàmiques més 
eficients i productives.
Cambra de Comerç – Granollers

10
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Vols crear una empresa? Coneix tot 
l’imprescindible: tràmits, fiscalitat, ajuts, 
capitalització de l’atur, etc.
Granollers Mercat

9 
9 a 13.30 h. Formacio de 9 hores.
Empresa i emprenedoria 
LinkedIn, l’eina de vendes 4.0
Crea una estratègia de venda a LinkedIin 
i transmet l’equació d’èxit en la venda 4.0 
en la xarxa professional més eficient.
Granollers Mercat

13
9.30 a 13.30 h. Formació de  
12 hores. Empresa i emprenedoria 
Planificació i gestió del temps
Què tal gestiones la teva agenda? Com 
va el teu dia a dia? Focalitza l’energia, 
l’atenció i la motivació d’acord a les teves 
prioritats professionals i personals.
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

Desembre 2021 

15
9 a 14 h. Formació de 10 hores.  
Empresa i emprenedoria
Neurolideratge. Neurociència aplicada 
a la gestió de persones
L’objectiu d’aquesta formació és conèixer 
quins mecanismes cerebrals hi ha al  
darrera del comportament de les  
persones per tal d’augmentar les habilitats 
d’influència i persuasió que són claus en el 
lideratge d’equips.
Cambra de Comerç – Granollers

9 a 14 h. Formació de 15 hores.  
Empresa i emprenedoria
PowerBi. Nivell 2
Dominar la importació i relació de diferents  
tipus de dades per a usar-les amb Power Bi.
Cambra de Comerç – Granollers

17
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Fes un Canvas, la popular metodologia àgil 
per desenvolupar la teva idea de negoci i 
crear el teu pla d’empresa.
Granollers Mercat

21
9 a 15 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Tancament comptable i fiscal de 
l’exercici anual
Analitzarem els canvis normatius en 
matèria d’impost de societats, així com les 
principals consultes de la DGT i resolucions 
i sentències de Tribunals nacionals i de la 
UE publicades durant els darrers anys que 
versen sobre els aspectes que ens plante-
gen més dubtes interpretatius.
Cambra de Comerç – Granollers

Les activitats organitzades 
per Granollers Mercat són 
subvencionades i gratuïtes
Vols rebre les novetats? 
Dona’t d’alta al butlletí.

PROGRAMA

PONTS A LA FEINA
ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL
per a persones residents al barri Congost de Granollers

Més informació:
Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Granollers
www.granollers.cat/ocupacioempresa/pontsalafeina
www.facebook.com/SLOGranollers
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Inaugurada la nova entrada a Granollers per la BV-1432, 
que millora la mobilitat i la seguretat de vianants i ciclistes

ACTUALITAT

Les obres a l’entrada de Granollers per la carre-
tera BV-1432, des de la C-17 fins a l’estació del 
Nord, han contribuït a la millora de la mobilitat 
i a la pacificació del trànsit d’aquesta zona de 
la ciutat. També han suposat una millora de 
l’accessibilitat als barris de Can Gili i Terra Alta, 
amb la construcció d’una rotonda. El cost d’exe-
cució, de 865.150 euros, ha estat finançat en un 
75 % per la Diputació de Barcelona i el 25 % per 
l’Ajuntament de Granollers.

Una mobilitat més sostenible

En l’acte inaugural del 21 de novembre, el diputat 
d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, 

Al llarg d’aquest any, s’ha reformat l’espai dedicat al dol gestacional 
i neonatal del cementiri municipal, amb l’objectiu de dignificar-lo i 
contribuir a l’acompanyament de les famílies i al reconeixement d’una 
realitat sovint poc visibilitzada. 
La reforma ha consistit en l’adequació, ampliació i millora de l’acces-
sibilitat de la zona, que compta amb nous columbaris d’ús exclusiu 
perinatal, i un nou accés i recorregut de visita.
A l’espai reformat s’hi ha col·locat una placa amb una inscripció adre-
çada a “les famílies que han patit una pèrdua gestacional o neonatal i 
en memòria dels infants que ens han deixat massa d’hora”. A continua-
ció s’hi poden llegir uns versos de la cançó Laura, de Lluís Llach.
Per donar a conèixer l’espai, el 30 d’octubre es va fer un acte de pre-
sentació obert a tota la ciutadania, en especial a les famílies que han 
patit aquesta pèrdua, amb l’actuació de la cantautora Selma Bruna i 
Jan Garrido (del grup Xiula), que van interpretar la cançó Et faig un lloc 
i van cloure l’acte amb els versos musicats de Lluís Llach: “I si l’atzar 
et porta lluny, que els déus et guardin el camí, que t’acompanyin els 
ocells, que t’acaronin els estels”.

Granollers dignifica 
l’espai de dol gestacional 
i neonatal del cementiri 
municipal

va destacar que l’actuació “dignifica una de les 
entrades a Granollers que fins ara havia estat obli-
dada, i suposa una millora urbanística important 
per tot l’entorn i la incorporació d’una mobilitat 
més sostenible per als desplaçaments de vianants 
i ciclistes, una característica molt important que 
la Diputació de Barcelona està incorporant en la 
seva xarxa de carreteres”. Segons l’alcalde, Josep 
Mayoral, “és una millora paisatgística feta amb 
qualitat, un espai amb més verd per passejar, 
ordenat, i que aposta per l’ús del transport públic”.
L’actuació feta en aquest tram de la carretera 
BV-1432 ha estat una optimització de la secció 
de calçada existent per construir-hi un itinerari 
compartit per a vianants i ciclistes, així com la 
construcció d’una nova rotonda situada a l’altura 
de l’accés al barri de Terra Alta. Les obres han 
suposat enjardinar tot el recorregut amb parter-
res i arbrat, i també la incorporació de nova il·lu-
minació. L’actuació ha fet necessària la construc-
ció d’un mur de contenció derivat de la geometria 
de la nova rotonda, que activa l’arranjament del 
parc superior que hi ha en aquest punt i que que-
da integrat per escales que connecten l’itinerari a 
nivell de carretera i el costat nord de Can Gili.
Aquesta acció respon als Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) números 3, “Salut i ben-
estar” i 9, “Indústria, innovació i infraestructures”. 
Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea 
General de Nacions Unides el 25 de setembre de 
2015 i formen part de l’agenda global per a 2030.

El diputat d’Infraestructures 
i Espais Naturals, Pere Pons; 
l’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral; i els regidors Albert 
Camps, Juan Manuel Segovia 
i Alba Barnusell, durant l’acte 
d’inauguració
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El Campament  
del Patge Gregori

Aquestes 
festes, fem 
que la pols 
màgica ens 
il·lumini més 
que mai!

Com cada any, el Campament  
Reial t’espera a Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts!

Visites guiades i recorregut 
pel campament on els patges 
gregorins i gregorines fan els 
preparatius per fer de la nit  
de Reis la nit més màgica de l’any. 

Hi podreu entregar la carta, veure 
on dormen els Reis, aconseguir la 
pols màgica a la Tèrmica, mirar els 
magatzems dels regals i el carbó…

I segur, segur que hi trobareu 
els patges Gregori, Picarol  
i la nova patgessa, la Llum!

 Dilluns 3 i dimarts  
4 de gener | De 16 a 20.15 h

Per venir al campament cal que 
reserveu les entrades prèviament. 
Podeu fer-ho a partir del 13 de 
desembre a granollers.cat/Nadal

Vols veure  
els vídeos  
del Patge 
Gregori?  

Inici de la  
Cavalcada Reial

 Dimecres 5 de gener | 17.30 h
  Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts

Arribada i recepció
 Dimecres 5 de gener | 20 h
 Plaça de la Porxada

Recorregut
Roca Umbert | 17.30 h 
Lluís Companys
Camp de les Moreres 
Magallanes
Cristòfol Colom
Plaça Serrat i Bonastre | 18 h 
Av. Sant Esteve
Av. Del Parc
Girona
Torras i Bages | 18.30 h 
Plaça Constitució
Roger de Flor
Sant Josep
Plaça de l’Església
Plaça de la Porxada | 20 h

Despertem els Reis!
 Dimecres 5 de gener | 17 h

  Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts

Fem tots junts una  
picarolada, amb sonalls 
i picarols, per despertar  
els Reis d’Orient

Cavalcada

El nou recorregut  
de la cavalcada s’adapta 
a les mesures Covid.  
Els carrers es tallaran  
segons el pas de la 
cavalcada. 

Durant aquests  
trams no es podrà  
circular amb els vehicles. 

Les hores de pas per cada 
punt són aproximades.

Fira de pessebres i ornaments
 Del 26 de novembre al 24 de desembre | De 10 a 20.30 h
 Plaça de la Porxada

Parada d'arbres i plantes de Nadal
 Del 26 de novembre al 24 de desembre | De 10 a 20.30 h
 Plaça de l’Església

Mercat de Nadal
 De l’11 de desembre al 5 de gener | De 10 a 20.30 h

Tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener
 Plaça de Barangé

DFactory. La fàbrica dels regals
 17 de desembre | De 17 a 20.30 h 
 18 i 19 de desembre | De 10.30 a 20.30 h
 Roca Umbert Fàbrica de les Arts

DFactory, la fàbrica dels regals, és el mercat nadalenc  
de tot aquell amb ganes de trobar regals de petits  
creadors i dissenyadors independents. Hi trobaràs més  
de 75 creadors, zona gastronòmica, concerts i un programa 
ampli de tallers i activitats. 

Més informació a: www.dfactory.cat 

Els patges Gregori i Picarol enguany tindran 
una companya de viatge, la patgessa Llum, 
que amb la seva màgia il·luminarà el Nadal, 
amb colors i esperança. És temps de festes  
i tradicions, de viure il·lusions i fer-se propòsits 
nous, que culminaran amb la nit més màgica 
de l’any, la nit de Reis. 

Busqueu la Llum per carrers, places,  
pel campament, la cavalcada, i per racons 
i raconets de la nostra ciutat. I si la veieu, 
canteu amb ella la cançó del Nadal a 
Granollers. Fem brillar la llum que portem dins. 

Després d’un temps d’incertesa, la ciutat 
torna a omplir-se d’activitats, tallers, fires, 
cantades. I es recupera la cavalcada amb  
la patgessa Llum al capdavant. 

Fires  
i mercats 
de Nadal

Vine a descobrir  
els mercats de Nadal: 
casetes de fusta,  
regals, figuretes 
de pessebre, 
rams i propostes 
gastronòmiques  
per viure amb  
intensitat els dies  
de festa a la ciutat
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La nova exposició de 
l’Arxiu mostra els inicis 
de l’esport femení a 
Granollers

L’Arxiu Municipal incorpora 
el fons documental de  
Josep Verde i Aldea

L’Ajuntament de Granollers i els fills de l’advocat i polític Jo-
sep Verde i Aldea, que va morir el febrer de 2017, han signat 
el contracte de donació dels documents produïts i rebuts pel 
seu pare al llarg de la seva destacada trajectòria internacio-
nal en els àmbits polític i professional. L’Arxiu de Granollers 
incorpora així el Fons Josep Verde i Aldea, integrat per un 
conjunt aproximat d’un metre lineal de documents, 1.200 
fotografies, 5 vídeos VHS i 40 cassets, amb un elevat valor 
històric i cultural.
Nascut a Granollers l’any 1928, Verde i Aldea va desenvolupar 
la seva tasca a favor de la unitat del socialisme, la promoció 
dels drets humans i l’europeisme, a més de vincular-se es-
tretament al món cultural de la ciutat els anys 1950-1960. El 
2005 va rebre la Medalla de la Ciutat de Granollers i el 2011, 
la Creu de Sant Jordi.
La cronologia de la documentació donada abasta des d’inicis 
de 1940, amb quaderns escolars i fotografies familiars 
d’actes religiosos i culturals, fins a l’any 2012, tot i que el 
gruix pertany al període 1960-2000. Es tracta, en bona part, 
de fotografies d’actes polítics, retalls de premsa, articles de 
premsa del mateix Verde i Aldea i correspondència mantin-
guda amb diverses personalitats. També hi ha documents 
audiovisuals amb entrevistes i conferències.

Donació de dos llibres d’actes del Centre Catòlic

Verde i Aldea va conservar dos llibres d’actes del Centre 
Catòlic de Granollers, amb dates extremes 1886-1918. Les 
actes s’han digitalitzat i es poden consultar a l’Arxiu Digital: 
https://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital.
El contracte de donació l’han formalitzat l’alcalde, Josep 
Mayoral, per part de l’Ajuntament, i els fills del polític, Oriol, 
Montserrat i Agustí Verde Parera. L’Arxiu es compromet així 
a conservar i custodiar la documentació, a descriure-la per 
fer-ne més fàcil la identificació i localització, i a difondre-la i 
posar-la a disposició de la consulta pública.
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“Esport femení a Granollers: els inicis” és el 
títol de la nova exposició de l’Arxiu Muni-
cipal que, coincidint amb la celebració del 
Mundial d’Handbol Femení, mostra imatges 
d’algunes de les seccions femenines crea-
des al si dels clubs granollerins, al llarg del 
segle passat. Fotografies dels anys 30 als 
anys 80, amb esportistes practicant bàsquet, 
atletisme, handbol, voleibol, natació, natació 
sincronitzada i gimnàstica artística. Van ser 
les primeres integrants dels equips feme-
nins impulsats per uns clubs que van néixer, 
quasi sempre, amb equips exclusivament 
masculins; un fet que reflectia la realitat so-
cial del moment, en què el paper de la dona 
es limitava, sobretot, a la cura dels fills i de 
la llar. Els peus de fotos recullen els noms 
d’aquelles dones i fan, així, un reconeixe-
ment a les pioneres de l’esport femení a la 
nostra ciutat. 
La mostra es podrà visitar a la planta baixa de 
l’Ajuntament, a la plaça de la Porxada, a partir 
del dia 29 de novembre fins al 28 de febrer, 
de dilluns a divendres, tot el dia. Els dies de 
Nadal, es podrà visitar els caps de setmana i 
festius 4, 5, 6, 8, 11, 12, 18 i 19 de desembre i 2 
de gener, de 17 a 20 h. Estarà tancat els dies 
25 i 26 de desembre, i 1 de gener.
Com a activitat complementària, el dia 
13 de desembre, el cicle “Les tertúlies de 
l’Arxiu” es dedicarà a les dones esportistes 
a Granollers els anys 1950-1970. Hi partici-
paran algunes de les jugadores que havien 
integrat els equips de bàsquet, handbol o 
voleibol d’aquells anys. Serà a Can Jonch, a 
dos quarts de 6 de la tarda.  

Primer equip femení del Balonmano Granollers, 1967.  
Fotografia d’autor desconegut / Arxiu Municipal de Granollers
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1
DIMECRES

16 h | Centre Cívic Jaume Oller 
Taller (0-3 anys). Vine a pintar 
boles de Nadal i a jugar amb la 
neu! 
Es repeteix els dilluns 13 i 20 en el 
mateix horari

16 h | Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de 
correspondència històrica. 
«Obrim les cartes de la 
postguerra»
Es repeteix cada dimecres de 16 a 
17.30 h

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del Conte (+3 anys). 
Dins el bosc, amb Rosa Pinyol

19 h | Museu de Granollers
Lliurament de premis. 
Lliurament del Guardó Salvador 
Casanova
Org.: ERC

19 h | Sala Francesc Tarafa
Poesia. El crit i el criteri 
Espectacle poètic a càrrec de Josep 
Pedrals

2
DIJOUS

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Club ficció en joc. Laboratori 
de ficció digital infantil

19 h | Museu de Granollers
Conferència. «La llegenda 
àuria de sant Esteve», amb 
Cinta Cantarell

3
DIVENDRES

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

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. L’illa del Mai 
Més. El secret de Lena, de 
Michael Ende

17.30 h | Museu de Ciències 
Naturals
Taller. Insectes, crancs i aranyes 
a les vostres mans
Es repeteix a les 17.30 h i a les 
18.30 h i els dies 10, 17, 23 i 30

18 h | Cinema Edison
Club de lectura i cinema. Cléo 
de 5 à 7 (1962), Agnès Varda

18 h | Espai Tranquil de Barbany
Exposició i xerrada. «Fotografia 
de Natura i Poesia espiritual de 
poble» de Jordi Solà

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove (+12 anys). 
Llibrepensadors. Adam i 
Thomas, d’Aharon Appelfeld

19 h | Gra. Equipament juvenil
Taller. Cercle de dones. Dones 
de llum

19 h | Sala Francesc Tarafa
Concert solidari. Pere Moliné 
i Pol Oñate i presentació de 
Capaç i vàlida

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La mala dicció

20 h | Llevant Teatre
Teatre. Boira a les orelles

20 h | Casino de Granollers
Jazz. 49è Cicle de Jazz al 
Casino. Tàlveg, amb Marcel·lí 
Bayer, Ferran Fages i Oriol 
Roca

4
DISSABTE

11 h | Plaça Maluquer i Salvador
Presentació de la campanya 
solidària 
Org.: Gran Centre Granollers 

16 h | Plaça Llibertat i Plaça de les 
Hortes
Xutòmetre als barris

16.30 h | Museu de Ciències 
Naturals
Visites guiades a l’exposició 
«Tu investigues!»
Es repeteix dissabte 11 i 18, i 
diumenge 5, 12 i 19 a les 11.10 h

20.30 h | Roca Umbert
Dansa. Taller InveroSwingmil
Org.: Lindy Frogs

5
DIUMENGE

12 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre familiar. Més enllà dels 
miralls
Es repeteix a les 17 h

9
DIJOUS

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la. 
Claus i Lucas, d’Agota Kristof
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10
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (6-7 anys).  
La vall dels Mumin.  
El gran llibre verd, de Robert  
Graves i Maurice Sendak

17.30 h | Centre Cívic Can Gili
Festes d’hivern. Festa d’hivern 
de Can Gili
Org.: Xarxa de Centres Cívics de 
Granollers

18 h | Espai Tranquil de Barbany
Conferència. “Coherència  
i Alta Vibració David”,  
amb David Mingall Muñoz

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (10-11 anys). 
Andana 9 i 2/4. El refugi de 
Rarek, de Muriel Villanueva

20 h | Cinema Edison
Lliurament de premis. Premi 
d’escultura Manel Batlle 2021
Org.: Amics de la Ciutat de 
Granollers

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. El Trencanous

20 h | Casino de Granollers
Jazz. 49è Cicle de Jazz al Casino. 
Celeste Alías

21 h | Gra. Equipament juvenil
Dnit. Teatre. Hermana, ya no

11
DISSABTE

10 h | Roca Umbert.  
Fàbrica de les Arts
Taller intensiu de moviment, 
amb Nadine Gerspacher

10 h | Plaça Porxada
Granollers balla i s’aixeca  
per la Marató de TV3
Amb la participació de Passaltpas, 
Esbart Dansaire, Agrupació 
Sardanista, Escola Km13 i Xic
Org.: Fess Granollers
Col·l.: Dimas

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos). 
Amb Anna Farrés

11 h | Església de Sant Esteve  
de Granollers
Concert familiar. Pere i el llop, 
de Sergey Prokofiev 

12.30 h | Església de Sant Esteve 
de Granollers
Concert familiar. La ½ de Bach

17 h | Llevant Teatre
Teatre familiar.  
El gran llibre de Nadal
Es repeteix a les 19 h

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Principiantes

22 h | Nau B1
Concert. Roba estesa

12
DIUMENGE

8.30 h | Plaça de la Porxada
Excursió popular de Granollers
Org.: AEG, Mans Unides  
i Editorial Alpina

11 h | Adoberia
Itinerari de ciutat. Granollers, 
vila medieval i moderna
Cal inscripció prèvia

12 h | Església de Sant Esteve  
de Granollers
Concert. Mass for a solo  
voice and organ (2010),  
de David Bednall 

12 h | Cinema Edison 
Cinema familiar.  
La fada de les Estacions

17.30 h | Església de Sant Esteve 
de Granollers
Concert. Un orgue a l’òpera. Les 
millors àries d’òpera per a baríton

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre familiar.  
Les croquetes oblidades 

13
DILLUNS

10 h | Biblioteques de Granollers
Biblioteques de Granollers 
amb la Marató de TV3
Del 13 al 18 de desembre, venda de 
llibres. Dijous 16, parada al mercat

17.30 h | Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau
Les Tertúlies de l’Arxiu. “Dones 
esportistes a Granollers els anys 
1950-1970”
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

14
DIMARTS

10 h | Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica de l’Arxiu Municipal
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10
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (6-7 anys).  
La vall dels Mumin.  
El gran llibre verd, de Robert  
Graves i Maurice Sendak

17.30 h | Centre Cívic Can Gili
Festes d’hivern. Festa d’hivern 
de Can Gili
Org.: Xarxa de Centres Cívics de 
Granollers

18 h | Espai Tranquil de Barbany
Conferència. “Coherència  
i Alta Vibració David”,  
amb David Mingall Muñoz

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (10-11 anys). 
Andana 9 i 2/4. El refugi de 
Rarek, de Muriel Villanueva

20 h | Cinema Edison
Lliurament de premis. Premi 
d’escultura Manel Batlle 2021
Org.: Amics de la Ciutat de 
Granollers

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. El Trencanous

20 h | Casino de Granollers
Jazz. 49è Cicle de Jazz al Casino. 
Celeste Alías

21 h | Gra. Equipament juvenil
Dnit. Teatre. Hermana, ya no

11
DISSABTE

10 h | Roca Umbert.  
Fàbrica de les Arts
Taller intensiu de moviment, 
amb Nadine Gerspacher

10 h | Plaça Porxada
Granollers balla i s’aixeca  
per la Marató de TV3
Amb la participació de Passaltpas, 
Esbart Dansaire, Agrupació 
Sardanista, Escola Km13 i Xic
Org.: Fess Granollers
Col·l.: Dimas

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos). 
Amb Anna Farrés

11 h | Església de Sant Esteve  
de Granollers
Concert familiar. Pere i el llop, 
de Sergey Prokofiev 

12.30 h | Església de Sant Esteve 
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Teatre familiar.  
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Es repeteix a les 19 h

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Principiantes

22 h | Nau B1
Concert. Roba estesa
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DIUMENGE
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Org.: AEG, Mans Unides  
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12 h | Església de Sant Esteve  
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Concert. Mass for a solo  
voice and organ (2010),  
de David Bednall 

12 h | Cinema Edison 
Cinema familiar.  
La fada de les Estacions

17.30 h | Església de Sant Esteve 
de Granollers
Concert. Un orgue a l’òpera. Les 
millors àries d’òpera per a baríton

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre familiar.  
Les croquetes oblidades 

13
DILLUNS

10 h | Biblioteques de Granollers
Biblioteques de Granollers 
amb la Marató de TV3
Del 13 al 18 de desembre, venda de 
llibres. Dijous 16, parada al mercat

17.30 h | Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau
Les Tertúlies de l’Arxiu. “Dones 
esportistes a Granollers els anys 
1950-1970”
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

14
DIMARTS

10 h | Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica de l’Arxiu Municipal

15
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16
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil  
(6-7 anys). La família Melops. 
El diario de las cajas de fósforos, 
de Paul Fleischman

18 h | Centre Cívic Palou
Festes d’hivern. Festa de Palou
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil  
(8-9 anys). Els Umpa Lumpes. 
Em dic Aran i m’encanta escriure! 
De Jaume Cela

19 h | Espai Gralla
Presentació del llibre.  
Amb poblet al cap i al cor,  
de Joan B. Culla

19 h | Cinema Edison
Òpera. Aida,  
de Giuseppe Verdi
Emissió de l’òpera realitzada  
al Gran Teatre del Liceu

20.30 h | Sala Tarafa
Conferència. “Més enllà  
del Repte: El perdó: una ocasió 
per deixar anar... i fer lloc”,  
a càrrec de Gerard Porredón
Org.: Gran Centre Granollers

17
DIVENDRES

9 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Cors en 
moviment de l’escola Pereanton

17 h | Centre Cívic Nord
Festes d’hivern. Festa del Nord
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

17 h | Centre Cívic Can Gili
Taller. DiverDivendres. 
La cuina de joguines

17.45 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Orquestra 
Infantil dels Amics de la Unió

18 h | Centre Cívic Can Bassa
Festes d’hivern.  
Festa de Can Bassa
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

18 h | Espai Tranquil de Barbany
Taller. “És possible el consum 
conscient?” i presentació  
del llibre El consumidor tarat, 
del Dr. Albert Vinyals i Ros

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove  
(14-18 anys). Ficció 1418. 
Ametlla, de Won-Pyung Sohn

19.45 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Cor pop 
femení dels Amics de la Unió

20 h | Gra, equipament juvenil
Nadal al Gra.  
Escenari Obert de Nadal
Org.: Grup de joves. 
Col·l.: Gra

20 h | Casino de Granollers
Jazz. 49è Cicle de Jazz al Casino. 
JazzGranollers All Stars

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil  
(10-11 anys). Asteroide B612.  
Pipi Calcesllargues,  
d’Astrid Lindgren

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys).  
Llunes i un pirata, amb Mon Mas 

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove  
(12-16 anys). Errata.  
Ohio, d’Àngel Burgas

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. «Els ocells  
i la nostra cultura»
Org.: AGEVO

19 h | Espai Gralla
Xerrada. «Conversem  
sobre Kafka en Maracaná»

15
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos). 
Em regales una cançó?  
Amb Anna Farrés 

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

19.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura.  
Clàssics al dia.  
Claus i Lucas, d’Agota Kristof
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18
DISSABTE

10 h | Plaça de les Olles
Caldo de Nadal.  
Les Delícies del Nadal 
Durant tot el dia
Org.: Associació de Veïns  
Granollers Centre

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (+17 anys). 
Cremem els clàssics.  
Contes, de Silvina Ocampo

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Magic Science (5-10 anys). 
Taller de ciència en anglès, 
amb Inorbis

11 h | Plaça de la Porxada
Tió solidari gegant.  
Fes cagar el tió i omple  
el rebost d’El Xiprer 
Fins a les 14 h i de 17 a 20 h. 
Es repeteix diumenge 19
Org.: Gran Centre 

16 h | Plaça de l’Església
Campanya solidària.  
Marató per la salut mental
Fins a les 21 h
Org.: Taula de Salut Mental  
de Granollers
Col·l.: Gra, Servei de Salut Pública

16.15 h | Museu de Ciències 
Naturals 
Planetari. El cel més brillant 
de l’any 
Es repeteix a les 17.15 i a les 18.15 h 
i diumenge a les 11.15, a les 12.15 i 
a les 13.15 h

17.30 h | Plaça de l’Església
Granollers canta. Cantada  
de nadales AFA/AMPA  
i escoles de Granollers 
Recorregut pels carrers de 
Granollers

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. 
Faules. 400 anys de La Fontaine 

20.30 h | Roca Umbert
Dansa. Taller InveroSwingmil
Org.: Lindy frogs

19
DIUMENGE

12 h | Museu de Granollers
Visita comentada.  
“Retorn a Granollers del  
retaule gòtic de sant Esteve”, 
amb Cinta Cantarell

12 h | Cinema Edison
Dansa. Roda d’Espectacles 
Infantils. La Quela 

12 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Sardines  
en llauna (animació infantil)

18 h | Carrers del centre històric
Granollers canta. Cantada  
de nadales itinerant amb la 
Polifònica de Granollers

20
DILLUNS

9 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Concert de 
big bands de l’escola Pereanton

18.15 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Cor Petits 
Cantors dels Amics de la Unió

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir teatre. 
Prostitución, d’Albert Boronat  
i Andrés Lima

21
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys) 

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Debat. “Filosofia: de la plaça 
pública a les escoles. Abstracció  
i praxis”, amb Fèlix Rabal i  
Mariano Fernández
Col·l.: UPG

18.30 h | Museu de Granollers
Música. “Celebració nadalenca”
Org.: AGEVO

18.30 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Cor Allegro 
dels Amics de la Unió

20 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Combo 
Dissabeat dels Amics de la Unió

22
DIMECRES

20 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Combo 
Ratafia dels Amics de la Unió

23
DIJOUS

20 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Cor Jove  
dels Amics de la Unió
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Fins a les 14 h i de 17 a 20 h. 
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Faules. 400 anys de La Fontaine 

20.30 h | Roca Umbert
Dansa. Taller InveroSwingmil
Org.: Lindy frogs
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DIUMENGE

12 h | Museu de Granollers
Visita comentada.  
“Retorn a Granollers del  
retaule gòtic de sant Esteve”, 
amb Cinta Cantarell

12 h | Cinema Edison
Dansa. Roda d’Espectacles 
Infantils. La Quela 

12 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Sardines  
en llauna (animació infantil)

18 h | Carrers del centre històric
Granollers canta. Cantada  
de nadales itinerant amb la 
Polifònica de Granollers

20
DILLUNS

9 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Concert de 
big bands de l’escola Pereanton

18.15 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Cor Petits 
Cantors dels Amics de la Unió

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir teatre. 
Prostitución, d’Albert Boronat  
i Andrés Lima

21
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys) 

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Debat. “Filosofia: de la plaça 
pública a les escoles. Abstracció  
i praxis”, amb Fèlix Rabal i  
Mariano Fernández
Col·l.: UPG

18.30 h | Museu de Granollers
Música. “Celebració nadalenca”
Org.: AGEVO

18.30 h | Plaça Porxada
Granollers canta. Cor Allegro 
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20 h | Plaça Porxada
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DIMECRES
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23
DIJOUS
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10 h | Nau Dents de Serra.  
Roca Umbert
Taller de picarols 
Sessions de 40 min. 
Fins a les 13.30 h i de 16 a 19.20 h 
Es repeteix els dies 28 i 29

11 h | La Tèrmica de Roca Umbert
La Tèrmica.  
Fàbrica dels Desitjos 
Es repeteix el 28 i 29 de desembre 
a les 11 h, 12 h, 13 h, 17 h, 18 h,  
i 19 h

12 h | Als comerços  
de Comerciants Congost
Gregorins i gregorines a la 
ciutat. Visita de la patgessa 
Gregorina
Els dies 27 i 28, de 12 a 13.30 h  
i el dia 29, de 17 a 19 h
Org.: Comerciants Congost 
Granollers

28
DIMARTS

11 h | Plaça de les Hortes
Taller de llufes. Vine a pintar 
la teva llufa! 
Fins a les 13 h
Org.: Comerç Ral

11 h | Plaça de la Porxada
Taller de llufes. Vine a pintar  
i retallar la teva llufa
Fins a les 14 h i de 17 a 20 h
Org.: Gran Centre Granollers

29
DIMECRES

11 h | Plaça de les Hortes
Activitat. Màster Klass  
de Zumba
A càrrec de l’escola de dansa Klass
Org.: Comerç Ral

24
DIVENDRES

10.30 h | Als comerços  
del Comerç Ral
Gregorins i gregorines a la 
ciutat. Visita de la patgessa 
Gregorina
Es repeteix els dies 28, 29 i 30  
de 10.30 a 13 h
Org.: Comerç Ral

26
DIUMENGE

9 h | Plaça Porxada
Pedalada. La crema torrons. 
Granollers Pedala 
Concentració a les 9 h  
i sortida a les 9.30 h
Org.: Granollers Pedala

12 h | Església de Sant Esteve
Concert. Festa Major d’hivern. 
La Batllia de Sant Esteve de 
Granollers i Glòria de gralles
Dins el cicle “La música del cel”
Entrada lliure

19 h | La Troca. Roca Umbert
Quinto. Quinto de Nadal  
dels Xics
Org.: Xics de Granollers

20 h | Sala Francesc Tarafa
Concert. Professor Cunningham 
and his old School
Org.: Lindy Frogs

27
DILLUNS

10 h | Nau Dents de Serra.  
Roca Umbert
Taller de fanalets
Sessions de 40 min.
Fins a les 13.20 h i de 16 a 19.20 h 
Es repeteix els dies 28 i 29

12 h | Plaça de les Hortes
Activitat. Classe de Ioga
Org.: Comerç Ral

30
DIJOUS

11 h | Plaça Maluquer i Salvador
Contacontes i campanades
Fins a les 14 h i de 18 a 20 h
Org.: Gran Centre Granollers

11 h | Plaça de les Hortes
Activitat. Classe d’autodefensa 
personal, a càrrec  
d’IWA Dojo Karate
Org.: Comerç Ral

12 h | Plaça de les Hortes
Taller. Taller i pintacares en 
anglès, a càrrec de Mr Language
Org.: Comerç Ral

19 h | Sala de l’Aplegador.  
Roca Umbert
L’Home dels Nassos
Org.: Blaus de Granollers

31
DIVENDRES

01 h | Pavelló Municipal d’Esports, 
el Parquet
Cap d’Any (+18 anys). La 
Revetlla dels Ignorats 2022 



Granollers acull el Mundial d’Handbol Femení 
en un Palau d’Esports renovat

El 25è Campionat del Món Femení d’Handbol 
arrenca el dia 2 de desembre a Granollers amb 
els partits de la fase preliminar dels grups A 
(França, Montenegro, Angola i Eslovènia) i F 
(Dinamarca, Corea del Sud, Tunísia i República 
del Congo). Del 8 al 13 de desembre es dispu-
taran les main round, el 14 i 15 de desembre els 
quarts de final, el 17 de desembre les semifi-
nals i el 19 de desembre el partit per al 3r i 4t 
lloc i la final. Les entrades i els abonaments  
per presenciar aquests partits només es venen 
a través de la pàgina oficial del Mundial,  
www.spainhandball2021.com. 178 països del món 
han adquirit els drets de TV per emetre aquest 
campionat i 290 periodistes s’han acreditat per 
informar-ne des de la seu de Granollers.

Adequació del Palau

Per albergar aquest Mundial s’ha invertit 1,6 
milions d’euros en el Palau d’Esports que han 
aportat el Consejo Superior de Deportes i la 
Diputació de Barcelona. Aquesta gran renova-
ció del Palau, que es va estrenar el 1991 amb 
motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, per-
metrà practicar esport en òptimes condicions 
des d’ara i en els propers anys. Així, en el Palau 
s’han instal·lat graderies retràctils automa-
titzades, amb un aforament de 1.308 seients. 

També s’ha canviat el paviment sintètic de la 
pista principal, que ha permès incrementar la 
superfície de joc, de manera que es podrà fer 
servir longitudinalment o bé disposar de dues 
pistes transversals. Aquesta major versatilitat 
de la pista possibilitarà que més equips puguin 
entrenar a la vegada.

Nova il·luminació led

Una altra gran millora que notaran els i les 
esportistes serà la nova il·luminació led, ja que 
s’ha substituït tot l’enllumenat de la pista prin-
cipal i de l‘annexa. Aquest canvi suposa una mi-
llora de la intensitat lluminosa i, alhora, un es-
talvi energètic en el consum. A la pista principal 
s’han col·locat 24 focus led i a la pista annexa 
40, mentre que a l’exterior se n’han col·locat 4, 
que milloraran la il·luminació de l’aparcament. 
Amb aquesta intervenció es preveu reduir el 
consum elèctric en gairebé un 46 %.

Plaques fotovoltaiques

En aquest mateix sentit, cal destacar la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques en la coberta del 
Palau. Un total de 222 panells han de permetre 
cobrir les necessitats d’autoconsum elèctric 
de l’equipament. La instal·lació generarà 

El Palau d’Esports mostra el 
seu millor aspecte a l’exterior 
i a l’interior, que s’ha condi-
cionat amb una nova pista i un 
nou marcador per rebre les 
millors jugadores d’handbol

Les millors jugadores d’handbol del 
món se citen al Palau d’Esports durant 
18 dies per jugar el Mundial amb més 
participació: 32 països (18 europeus, 
6 asiàtics, 4 africans i 4 americans). 
A Granollers es jugaran 38 partits 
repartits en dues fases preliminars, 
dues main rounds, quarts de final, 
semifinals, partit per al 3r i 4t lloc i la 
gran final, que es jugarà diumenge  
19 de desembre. Un gran esdeveniment 
esportiu de repercussió mundial que 
ha permès adequar el Palau d’Esports 
amb una inversió d’1,6 milions d’euros.

Bona part de les 
inversions fetes 

s’encaminen a 
fer del Palau 

un equipament 
energèticament 

autosuficient
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95.892 kWh/any d’electricitat d’origen renova-
ble, un estalvi de 9.940,00 €/any i evitarà l’emis-
sió de 36,92 Tn equivalents CO2/any.
Altres accions que milloren l’eficiència energè-
tica de l’equipament han estat la instal·lació de 
quatre noves calderes, que possibilitaran estal-
viar un 20 % en el consum de gas, i l’aïllament 
de les portes d’accés al Palau.
Un altre canvi destacat ha estat la instal·lació 
d’un nou marcador amb quatre pantalles, fet 
que permetrà que Granollers pugui optar a 
acollir altres esdeveniments internacionals que 
demanin aquest tipus de requeriment.

Granollers serà, després de Munic, la segona ciutat  
a acollir uns jocs olímpics, un mundial masculí  

i un de femení d’handbol

Gastrotapes vol atraure 
el públic del Mundial

Una vintena de bars i restaurants de Granollers participaran en la 
8a edició del Gastrotapes, una iniciativa del Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental, que aquest any s’ha vinculat amb el Mundial d’Handbol 
Femení. És per això que la informació de les tapes dels diferents bars 
i restaurants s’oferirà en català, castellà, anglès i francès per atrau-
re persones que ens visitin d’altres països. Com en altres ocasions 
s’oferiran tapes elaborades a 3 euros acompanyades d’una beguda.  
Els clients que facin part de la ruta podran guanyar un val de compra 
en establiments de Gran Centre, un sopar en un dels restaurants parti-
cipants, o dues entrades per a un espectacle del Teatre Auditori.

Els centres educatius viuen 
el Campionat del Món

L’alumnat dels centres educatius de Gra-
nollers, especialment els de primària, han 
portat a terme diverses activitats relaciona-
des amb el Mundial d’Handbol Femení. 
15 centres s’han vinculat a algun dels paï-
sos que juguen la fase prèvia a Granollers 
i n’han fet treballs. D’altra banda, coinci-
dint amb les dates del Campionat del Món, 
s’exposaran en els cinc centres cívics, a la 
Biblioteca de Can Pedrals i a Can Puntes 
els millors dibuixos que els escolars han fet 
de la Lola, la mascota del Mundial. Diver-
sos centres de primària també han rebut la 
visita de la Lola i han jugat amb el xutòme-
tre inflable per practicar el llançament en 
el pati.
D’altra banda el mural del Mundial, que 
va pintar la il·lustradora Clara Sáez per 
la inauguració de l’Oficina del Mundial, 
està recorrent els centres de secundària. 
L’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut Marta 
Estrada ha donat forma al projecte “Dona i 
esport”, treballant els valors, la implicació 
de la dona a l’esport femení i també les 
desigualtats de gènere. El fruit d’aquesta 
feina es podrà veure a Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau, del 2 de desembre al 10 
de gener.
També durant el Mundial alumnes de 
l’escola Educem faran enquestes d’impacte 
econòmic i de satisfacció, en el marc del 
servei comunitari obligatori en el currí-
culum de l’ESO.

El comerç, 
l’hostaleria 

i els centres 
educatius 

s’han sumat a 
les accions de 
promoció del 

Mundial
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Kaba Gassama Cissokho
Jugadora de la selecció espanyola d’handbol i del Fleury Loiret

 
Kaba Gassama (Granollers, 1997) 
viu un moment molt dolç. Li acaben 
de confirmar que serà una de les 
jugadores que disputaran el Mundial 
d’Handbol Femení amb la selecció 
espanyola. Si les previsions es 
compleixen jugarà a Granollers, al 
seu Palau d’Esports. L’escenari que 
l’ha vist créixer com a persona i com 
a jugadora durant 12 anys amb el 
Balonmano Granollers, on va arribar 
a Divisió d’Honor i a ser la capitana 
de l’equip. Ha fet el salt a la potent 
lliga francesa i, alhora, està decidida 
a estudiar integració social per poder 
ajudar els immigrants. 
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“Per a mi jugar 
el Mundial  

a Granollers  
és un somni”

Ho recordo amb molts nervis. Em van dir si podia 
anar al Palau abans de l’entrenament, perquè el Carlos 
Viver (qui era el seleccionador) entrenava aleshores 
els nois, al Fraikin. Vaig començar a parlar amb ell i jo 
pensant per a mi: “potser m’ho vol dir però soc molt 
jove, tinc 19 anys”. I quan m’ho va dir el vaig abraçar, 
no m’ho creia. Allà hi eren tots els nois, també el meu 
germà. I quan vaig acabar de parlar amb el Carlos li 
vaig dir: “Mamadou, que m’han seleccionat!”.

Com veus les possibilitats de la selecció espanyola 
en aquest campionat?
A priori diuen que els mundials són més fàcils que 
els europeus, perquè en els campionats del món hi 
ha seleccions que no tenen un nivell tan alt. Però és 
complicat perquè un cop acabes la fase de grups, en la 
fase següent et pot tocar un rival molt fort i si perds, 
marxar cap a casa. També la gent es pensa que aconse-
guirem el mateix que al Mundial del Japó (on Espanya 
va quedar sotscampiona després de perdre per un sol 
gol contra els Països Baixos). Però el seleccionador és 
nou, l’equip és molt més jove i hi ha jugadores com 
jo que tenim poques internacionalitats. 

Quines són les rivals a batre?
Noruega sempre hi és, França, la campiona olímpi-
ca, Rússia, també. La veritat és que bastants equips 
europeus. I sí que és cert que equips com Argentina, 
que el tenim al nostre grup, o com Angola, que són 

T’esperaves estar seleccionada per jugar el Mundial 
d’Handbol Femení?

No m’ho esperava perquè la veritat és que en la meva 
posició hi ha molt bons pivots. Sabia que l’elecció 
era entre quatre jugadores: l’Eli Cesáreo, l’Ainhoa 
Hernández, la Lysa Tchaptchet, que era jugadora de 
l’Elx i se’n va anar al Viper, i jo mateixa. Tampoc sabia 
si el seleccionador s’emportaria tres pivots o només 
dos perquè en l’anterior concentració només n’hi van 
anar dos.

Què significa per a tu jugar el Mundial a casa teva?

Per a mi és un somni. Des que va sortir que el Mun-
dial es faria a Granollers el 2017, sabia que tenia 
possibilitats, perquè portava uns quants anys jugant 
a Divisió d’Honor i ho estava fent bé. I després va ser 
debutar amb Las Guerreras i un cop allà, seguir treba-
llant per poder ser al Mundial.

Tindràs pressió afegida per jugar a casa?

Jo crec que al contrari, perquè és casa meva. Bé, si 
arribem a Granollers, que aquest és el primer objec-
tiu. I un cop a Granollers el Palau és un escenari que 
imposa moltíssim i jo des dels 12 anys he estat jugant 
al Palau. 

Vas debutar a la selecció espanyola amb 19 anys. 
Com ho recordes?

La Kaba contemplant la foto-
grafia que decora l’Oficina del 
Mundial de la plaça Porxada. 
La seva imatge forma part 
de la campanya de promoció 
del Campionat del Món que 
viurà Granollers del 2 al 19 de 
desembre
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“Aquest Mundial hauria de servir  
per mostrar una mica més d’interès  
per les jugadores d’handbol d’aquí”

La jugadora granollerina diu que cal 
parlar més de racisme i no només 

quan hi ha un incident concret

equips d’altres continents, també poden guanyar par-
tits i ser una sorpresa. De fet ja va passar amb Croàcia, 
en l’últim campionat europeu, que va arribar fins a 
semifinals. 

Què creus que hauria d’aportar a Granollers el fet 
d’haver acollit un mundial femení?
M’agradaria que la gent conegués més l’handbol, que 
les jugadores quan sortissin del pavelló i anessin cap 
a casa la gent les reconegués. Aquest Mundial hauria 
de servir per mostrar una mica més d’interès per les 
jugadores d’handbol d’aquí. 

Darrerament també t’has significat molt davant les 
mostres de racisme.
Durant el confinament per la Covid era a casa quan 
va passar l’incident de George Floyd (el ciutadà que 
va morir en mans de la policia a Minneapolis). Vaig 
buscar informació sobre el racisme i el tema em va 
anar agradant cada vegada més. Vaig aprofitar per 
difondre el poc que sabia al meu compte d’Instagram. 
Només es parla de racisme quan passa un fet concret. 
Se n’hauria de parlar cada dia perquè el racisme és 
present cada dia. Em passa a mi i a qualsevol altra 
persona. 

No hi ha gaires jugadores d’elit negres?
No. Quan em fan entrevistes i em pregunten quins 
són els meus referents a l’handbol sempre dic Marta 
Mangué i Shandy Barbosa. Des que era petita quan 
les vaig veure, vaig dir: són com jo. A França sí que hi 
ha més jugadores negres d’elit però a Espanya no. Jo 
ara començo a ser una mica el referent per a d’altres 
jugadores. 
Ara sóc a França però cada vegada que vinc a Grano-
llers la meva mare em parla d’alguna nova jugadora 
que vol començar a jugar o de companyes meves 
que tenen germanes que també volen jugar. A mi 
m’hagués agradat poder preguntar a una jugadora i 
dir-li si em podia ajudar quan començava. Sempre 
que puc les ajudo.

Formes part de l’Associació de Joves Afrodescen-
dents.
La vam crear perquè hi va haver un incident de racis-
me a l’escola Ponent i hi havia un pare que no sabia 
com afrontar la situació i m’ho va explicar. Ho vam 
comentar amb amigues, vam començar a parlar i vam 
crear l’associació i durant el confinament vam ajudar 
molta gent.

Kaba Gassama va descobrir 
l’handbol l’any 2009, gràcies 
al Torneig Coaliment que 
organitza el BM Granollers.  
La reconeixeu? Ella hi va 
participar amb els seus  
companys i companyes de 
l’escola Ferrer i Guàrdia.  
La resta és història
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Els grups municipals opinen

No es momento 
de subir impuestos

A pesar de la eliminación progresiva de las 
restricciones derivadas de la pandemia, aún 
no podemos afirmar que se haya vencido al 
virus. El riesgo de rebrote está muy presente, 
solo debemos observar lo que está ocurriendo 
en países de nuestro entorno.
Por otra parte, las secuelas económicas y 
sociales de la grave crisis son evidentes. 
Desde Ciudadanos, como partido liberal, 
apostamos por el principio de presupuesto 
equilibrado y el mantenimiento de un nivel 
reducido de impuestos.
Son muchas las familias que están en riesgo 
de exclusión social y son numerosos los 
autónomos y pymes que sobreviven en la 
cuerda floja. Por ejemplo, el comercio, la res-
tauración o la hostelería son actividades que 
han sufrido restricciones severas durante un 
periodo prolongado de tiempo y que ahora 
están intentando coger aire para sobrevivir a 
la pandemia. Y recordemos que aún están vi-
gentes un gran número de ERTE, de los cuales 
muchos trabajadores no se podrán reincorpo-
rar a sus puestos de trabajo e inevitablemente 
engrosarán las filas del paro.
Somos partidarios de prorrogar las bonifi-
caciones existentes e incrementar las ayudas 
sociales y económicas. Lo que toca ahora 
es disminuir la presión fiscal de las familias, 
autónomos y pymes. Estamos en contra de la 
subida impositiva que se ha aprobado para el 
próximo 2022. No es el momento de subir 
impuestos.
Y con este escenario tampoco hemos podido 
votar a favor de los presupuestos que ha 
presentado el equipo de gobierno para el 
próximo año y, que han salido adelante 
con el apoyo de ERC y Junts per Granollers. 
Creemos que en los últimos años se debería 
haber invertido más en ayudas sociales y en 
emprendimiento, así como en abrir partidas 
adicionales para mejorar la seguridad de la 
ciudad, apoyar a las familias monoparentales, 
fomentar la contratación, evitar despidos o 
paliar la pobreza energética en vez de hacerlo 
en según qué inversiones. En el último plan 
de choque ya pudimos comprobar que, 
desafortunadamente, muchas de estas ayudas 
se quedaron cortas por el gran número de 
peticiones recibidas.
Finalmente, nos gustaría animaros a consumir 
productos y servicios de proximidad, pues 
son sinónimo de calidad y, además, tienen el 
valor añadido de apoyar a nuestros comerci-
antes y hosteleros. 

Os deseamos a todos unas muy felices fies-
tas y próspero 2022.

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

Estem a punt de tancar l’any i la ciutat es 
prepara per viure un esdeveniment que es-
perem que tingui un impacte de llarga du-
rada a la ciutat. Enmig dels preparatius de 
les festes nadalenques, Granollers acollirà 
el Campionat Mundial d’Handbol Femení. 
Més enllà dels 19 dies de frenesí mentre 
durin els partits, cal que aquest campio-
nat sigui transcendent per a la ciutat i que 
tingui un impacte a llarg termini. Algunes 
de les activitats dissenyades per promoure’l 
han de tenir un caràcter perenne i conver-
tir-se en mostres explícites del compromís 
de la ciutat amb la igualtat de gènere i el 
respecte a les dones. Una iniciativa com 
la fira de l’esport femení, promoguda des 
del Consell Municipal de l’Esport amb el 
suport d’un bon nombre d’entitats espor-
tives de Granollers, ha d’esdevenir una cita 
anual obligatòria que promogui la igualtat 
a través dels valors de l’esport.
Abans del mundial però, a mitjans de 
novembre, l’equip de govern va presentar 
els pressupostos municipals per a l’any 
2022 en un ple extraordinari i monogràfic. 
Els de Granollers per la Independència - 
Primàries Catalunya celebrem aquest fet, ja 
que des que vam arribar al consistori con-
siderem que aquest format dona la impor-
tància que es mereix a un debat d’aquestes 
característiques. A veure si de cara a l’any 
que ve, encara que se celebrin per separat, 
podem tractar les Ordenances Fiscals i els 
Pressupostos conjuntament amb l’equip de 
govern. Si a sobre, ho podem fer de mane-
ra participada amb els tècnics com fa temps 
que apuntem alguns grups de l’oposició, ja 
serà fantàstic!
Per acabar, voldríem aprofitar aquestes 
línies per felicitar el Nadal a tots i totes les 
granollerines. Les festes nadalenques de 
l’any passat van ser, amb tota seguretat, les 
més complicades del que portem de segle. 
Esperem que enguany, la ciutat llueixi com 
mai i puguem gaudir de totes les activitat 
programades. 
El grup municipal de Granollers per la 
Independència - Primàries Catalunya us 
desitja unes molt bones festes i una bona 
entrada d’any. Bon Nadal i feliç 2022!

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

De pressupostos,  
mundials i festes  
nadalenques

CsPrimàries
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Hem aprovat uns nous pressupostos a 
l’Ajuntament. Pressupostos aprovats pel 
govern del PSC que han comptat també 
amb el suport de Junts per Granollers i 
ERC.
Recursos econòmics per encarar la sorti-
da de la crisi social i econòmica produï-
da per la pandèmia de la Covid-19.
Un pressupost, però, que també co-
mença a orientar les polítiques que 
hauran de ser importants amb l’horitzó 
de l’any 2030.
Comptes municipals que creixen 
respecte el de l’exercici pressupostari 
actual, un senyal de la recuperació de 
l’activitat econòmica general, també a la 
nostra ciutat. També hi ha una impor-
tant despesa destinada a la inversió de 
l’Ajuntament.
Sempre hem mantingut que una de les 
prioritats dels comptes públics és acom-
panyar tothom perquè ningú quedi 
enrere.
Són, a més, uns pressupostos que també 
marquen el camí de la transforma-
ció cap a una ciutat més saludable i 
sostenible, cohesionada i que fa servir 
les noves tecnologies per facilitar la vida 
i la feina dels ciutadans i les ciutadanes 
de Granollers. 
Tres eixos estratègics: transició ecològica 
i energètica molt orientada a la rehabi-
litació, eficiència energètica i accessibi-
litat dels habitatges. Cohesió social amb 
les polítiques d’acompanyament a les 
persones vulnerables, a la contractació 
per crear llocs de treball i al manteni-
ment de l’espai públic. Transformació 
digital per acostar l’administració i els 
serveis al conjunt de la ciutadania.
Uns pressupostos amb objectius clars  
de mirada llarga pensant en la millora de 
Granollers. 

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Acabem de superar un dels cicles polítics 
més importants del curs: l’aprovació de 
les Ordenances Fiscals i del Pressupost 
per a l’any vinent. Uns instruments que 
acaben marcant el què, el com i el quan 
pel que fa a les polítiques i accions que 
l’equip de govern vol tirar endavant a la 
nostra ciutat.
La valoració que en fem és positiva. Hem 
aconseguit deixar empremta republica-
na als dos documents. Hem aconseguit 
fer un pressupost més social, amb més 
beques i ajuts, i també hem aconseguit 
fer unes ordenances fiscals més verdes i 
sostenibles.
El nostre grup municipal, des de la 
responsabilitat de ser el principal grup 
de l’oposició, vam traslladar a l’equip de 
govern nombroses propostes per tal que 
fossin incorporades, seguint la lògica de 
fer una oposició útil, constructiva i acti-
va. Segurament teníem pocs incentius per 
votar a favor de pressupostos i ordenan-
ces. Davant la majoria absoluta, la postura 
còmoda seria posar-nos en un racó, fer 
cara d’enfadats i anar dient que no a tot. 
Però el no a tot sovint et porta a la irrelle-
vància política i nosaltres no hem vingut 
a fer això a l’Ajuntament.
Hem vingut a ser útils i a fer tot el 
possible per construir una ciutat més 
verda, més progressista, més justa, més 
feminista i més republicana. En resum, 
volem fer del republicanisme d’esquerres 
un projecte polític per a molta gent, que 
aglutini la diversitat i que aspiri a gover-
nar arreu. 
Per això hem fet i seguirem fent molta 
feina, sempre amb la voluntat de su-
mar, de construir una alternativa sòlida, 
i buscar i pensar propostes per fer una 
ciutat millor, no deixar ningú enrere i 
mantenir-nos ferms en la lluita contra les 
desigualtats. 

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

La pandèmia silenciosa

L’augment de l’ansietat, dels símptomes 
depressius o dels trastorns alimentaris són 
algunes seqüeles personals que la Covid 
ens ha deixat fins ara. I és que la salut 
mental és un clar indicador de les condi-
cions socials que tenim des de fa mesos, 
com a conseqüència d’una situació que ens 
ha canviat hàbits i ha introduït inseguretat i 
moltes pors. És el que s’anomena la pandè-
mia silenciosa.  
El jovent era qui menys percebia aquesta 
pandèmia com una amenaça personal i, en 
canvi, és la franja d’edat on la salut mental 
ha resultat més afectada. El col·lectiu 
d’entre 16 i 29 anys, el segment més vul-
nerable a la precarietat laboral i econòmica, 
és el que més angoixa i tristor està patint. 
Abans del coronavirus la mortalitat juvenil 
per suïcidi havia disminuït, però hi ha un 
indicador recent revelador: si el 2019 el 
percentatge havia arribat al mínim (3,4 %), 
ara gairebé s’ha doblat (6,1  %), i afecta tres 
vegades més les noies que els homes joves. 
I dades de l’Hospital Sant Joan de Déu reve-
len haver rebut durant el primer trimestre 
de 2021 un 47  % més d’urgències relacio-
nades amb la salut mental juvenil que en 
el mateix període de 2020, de manera que 
en un any s’han duplicat les derivacions 
urgents per trastorns alimentaris.
Des de Junts per Granollers hem proposat 
introduir al pressupost municipal per al 
2022 partides encaminades a cuidar la 
salut mental dels nostres conciutadans i 
conciutadanes, i incrementar la dotació 
per a l’assistència psicològica de persones 
joves i adolescents. I és que ens hem de 
cuidar i mimar perquè la pandèmia deixi 
els mínims efectes possibles sobre la nostra 
salut mental.
I per damunt de tot, un dels grans reptes de 
la nostra societat és deixar d’estigmatitzar 
els problemes de salut mental. Quan hi són 
es prioritza l’individualisme, perquè no 
està ben vist demanar ajuda i es tendeix a 
amagar el problema, i pel fet d’obviar-lo 
no deixarà d’existir, sinó que s’agreujarà. 
Cal ser valents i demanar l’ajuda neces-
sària, i plantar cara a la por. El mirall no es 
trenca quan ens mirem i per això ens hem 
de seguir mirant, per donar-nos una nova 
oportunitat cada dia. 

Amanda Ramos
Regidora de Junts per Granollers

Uns pressupostos 
per a un nou tempsEmpremta republicana

PSCERCJunts
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Primer Mundial
Femení d’Handbol que 
es disputa a l’Estat 

32països
participants

38 partits
es jugaran des de la fase
prèvia fins a la final

4t 
esdeveniment

  esportiu femení
amb major repercussió
mundial 

700 milions
d’espectadors
de televisió acumulats 
es preveu que segueixin
la competició  

MUNDIAL
HANDBOL 
FEMENÍ
1-19 DESEMBRE
PALAU D’ESPORTS 

Les primeres 
seleccions que 
jugaran a 
Granollers

Les seus
Granollers
Castelló
Llíria
Torrevieja

Fase preliminar
del 2 al 7 de desembre 

Grup A
FRANÇA
MONTENEGRO
ANGOLA
ESLOVÈNIA

Grup F
DINAMARCA
COREA
TUNÍSIA
REPÚBLICA DEL CONGO 

  persones
  voluntàries
a la seu de Granollers
+400

Nora Mørk
(NORUEGA)

#SheLovesHandball
#GranollersEsMundial

VENDA D’ENTRADES
www.spainhandball2021.com

FRA ANG SLOMNE RHF CMR POLSRB NOR KAZ IRIROU NED PUR UZBSWE GER CZE SVKHUN DEN TUN CGOKOR CRO BRA PARJPN ESP ARG CHNAUT

https://spainhandball2021.com/

