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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)

Torre de Pinós. Foto: Siqui Sánchez

Exposicions febrer

EXPOSICIONS 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 JUNY
“Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de sant Esteve”

FINS AL 6 DE MARÇ 
Joan Fontcuberta  
“Poemes de l’Alquimista” 

FINS AL 3 D’ABRIL 
Luz Broto 
“Posar-se en el lloc de l’altre” 

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

Museu de Ciències Naturals 
FINS AL 27 DE FEBRER 
“Playmobil i natura” 

Biblioteca Can Pedrals
DEL 14 AL 26 DE FEBRER
“Fotografia Matemàtica”  
Mostra fotogràfica de la 
Universitat Popular de Granollers

Centre Cívic Nord 
FINS AL 10 DE FEBRER 
“Música i dansa”  
Pintures de Joan Aiza 

DEL 25 DE FEBRER  
AL 10 DE MARÇ
“Nacida el 31 de noviembre” 
Reflexions d’Helena Anillo

Restaurant Anònims
FINS AL 20 DE FEBRER
Carné. “Gargots”
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 3, 10, 17 i 24 de febrer
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DEL DISC
Dissabte 5 i divendres 11 de febrer
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

MERCAT ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 5 i 19 de febrer
Tot el dia. Plaça de les Olles

PARADA ENCANTS SOLIDARIS  
ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 5 i 19 de febrer
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

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

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

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

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

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT  
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE 
Diumenge 13 i 27 de febrer
De 8 a 14 h. Passeig del parc de Ponent  
i carrer de Rafael Casanova

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 19 de febrer
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades,  
entre els carrers Marie Curie i Caterina Albert

MERCAT DE 2a MÀ 
ASSOCIACIÓ JUNTOS POR LOS NIÑOS
Dissabte 26 de febrer
De 9 a 15 h. Plaça de la Llibertat

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 

MESURES EXCEPCIONALS 
DE PREVENCIÓ COVID-19

GRÀCIES PER PROTEGIR-TE 
I AJUDAR A ATURAR LA COVID-19
www.granollers.cat/coronavirus

VENTILEU
PERMANENTMENT

DEL 20 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ

www.granollers.cat/carnaval

GRANOLLERS 2022
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A partir de dilluns 28 de febrer entraran en 
funcionament 300 places d’àrea verda amb 
l’objectiu principal d’afavorir l’aparcament del 
veïnat de diversos barris de la ciutat. D’aques-
tes places, 210 es crearan al barri de Primer de 
Maig, als carrers Pius XII, Isabel de Villena, Joan 
Vilà Ayats, Gabriel Ferrater, Navarra, Roger de 
Llúria i Jardins de Conrad Saló. Es tracta d’un 
barri amb un dèficit d’estacionament residen-
cial elevat. Així, la implantació de l’àrea verda 
donarà opció prioritària d’aparcar als residents 
d’aquesta zona. 
L’altre àmbit on s’aplicarà l’àrea verda és al pas-
seig de la Muntanya, entre la plaça de la Font 
Verda i el carrer de Francesc Ribas, on es crea-
ran una vuitantena de places, també per facilitar 
l’aparcament als residents i afavorir la rotació 
de vehicles. D’aquesta manera es dona també 
resposta a les peticions del veïnat i establiments 
de la zona, per regular l’aparcament i donar 
prioritat a les persones que hi viuen, ja que és 
una àrea amb molta pressió d’aparcament per 
la proximitat de l’Hospital i del centre urbà. 
Amb aquesta ampliació, a Granollers hi haurà 
un total de 522 places d’àrea verda, la primera 
de les quals es va habilitar al carrer de Girona i 
al seu entorn. L’àrea verda serà gratuïta per al 
veïnat. Consulteu el quadre de la pàgina 5 amb 
l’horari i requisits per acollir-se a l’àrea verda o 
adreceu-vos a www.granollers.cat/areaverda. 

El passeig de la Muntanya, 
entre la plaça de la Font Verda 
i el carrer Francesc Ribas, 
tindrà 80 places d’àrea verda 
per facilitar l’aparcament al 
veïnat i una vintena de blaves, 
en els punts més propers 
a l’Hospital, per afavorir la 
rotació de vehicles

Granollers segueix avançant en l’aplicació 
de mesures del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible 2018-2024. En aquest sentit a 
finals de febrer es posen en funcionament 
accions relacionades amb l’aparcament: 
l’establiment de dues noves àrees verdes 
a Primer de Maig i a la Font Verda, amb 
l’objectiu de prioritzar l’estacionament 
de les persones residents, i l’ampliació 
de la zona blava en carrers amb activitat 
comercial com el passeig de la Muntanya 
o el carrer Roger de Flor. A més també es 
preveu una nova regulació de la càrrega i 
descàrrega a través d’una aplicació mòbil. 
Són actuacions que s’emmarquen dins 
una aposta per la mobilitat sostenible i per 
avançar en la futura ampliació de la Zona 
de Baixes Emissions (ZBE) que Granollers 
haurà d’activar abans que acabi l’any. 

S’ampliarà 
la zona blava 

en carrers 
amb activitat 

comercial  
com el passeig 

de la Muntanya i 
el carrer 

 Roger de Flor

Granollers crea més de 300 noves places 
d’aparcament prioritari per a residents

REPORTATGE

Què es la Zona de Baixes Emissions (ZBE)?

Granollers, com a ciutat més gran de 50.000 
habitants, està obligada per la Llei de canvi 
climàtic i transició energètica a activar una 
Zona de Baixes Emissions (ZBE) abans de l’1 
de gener de 2023. Serà un àmbit territorial, 
pendent de definir, en què l’accés a determi-
nats vehicles estarà prohibit a causa de les 
seves emissions. És a dir, es tracta d’una 
mesura pensada per millorar la qualitat de 
l’aire, que només permetrà l’entrada a la 
ZBE a vehicles menys contaminants. Gra-
nollers està treballant dins l’Associació de 
Municipis de l’Arc Metropolità, formada per 
municipis de la segona i tercera corona de 
Barcelona com Sabadell, Terrassa, Marto-
rell, Mollet del Vallès etc., per consensuar 
el mateix tipus de regulació i mesures a 
aplicar.
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Horari d’estacionament regulat:
Laborables de dilluns a dissabte, de 8 a 14 h i de 16 
a 20 h

Vehicles autoritzats sense necessitat de 
tramitació:
Turismes que consten en el padró de l'Impost 
de Vehicles de Tracció Mecànica (impost de 
circulació) de Granollers, al corrent de pagament de 
l'impost de circulació i el titular dels quals estigui 
empadronat en la zona que conforma l'àrea verda

Vehicles que han de tramitar anualment 
l’autorització:
· Titulars d'una llicència d'activitats domiciliada 
dins l'àrea (un vehicle per activitat)
· Residents empadronats que disposen d’un vehicle 
en règim de rènting, lísing o lloguer de més de 3 
mesos de durada, o bé que en siguin usufructuaris 
i la titularitat sigui d’una tercera persona física que 
paga l’impost de vehicles a Granollers

Com es sol·licita l’autorització?
· A la Seu electrònica de l’Ajuntament
· A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania

No cal distintiu per als vehicles autoritzats
(el control es fa mitjançant la lectura de les 
matrícules)

A partir de l’1 de febrer, es podrà consultar si 
un vehicle està autoritzat a estacionar en algu-
na de les tres zones d’àrea verda de la ciutat a 
www.granollers.cat/aparca.

Incrementar la rotació de vehicles

També a partir del dia 28 de febrer es posaran 
en marxa una setantena de places noves de 
zona blava. Una vintena es crearan al carrer de 
Roger de Flor, entre els carrers Enric Prat de 
la Riba i Isabel de Villena. D’aquesta manera 
s’oferirà una alternativa d’aparcament als vehi-
cles de fora i augmentarà la rotació de vehicles. 
Una altra vintena de places passaran a ser de 
zona blava en els punts més propers a l’Hospital 
de Granollers. També es crearan set noves pla-
ces d’àrea blava al carrer Josep Umbert, entre 
els carrers de Llevant i passeig de la Muntanya. 
Per últim, hi haurà una trentena de places més 
d’àrea blava al carrer Lluís Companys, entre 
els carrers Enric Prat de la Riba i Camp de les 
Moreres. En aquest sector concret es crea una 
tarifa específica que permetrà estacionar tres 
hores en lloc de dues al preu d’1,59 euros les 
tres hores. Aquesta iniciativa pretén afavorir 
la rotació de vehicles en un àmbit amb diver-
sos equipaments esportius i a tocar de Roca 
Umbert. L’any 2006 hi havia a Granollers 1.014 
places d’àrea blava que s’han anat reduint, amb 
l’augment dels espais per a vianants i l’amplia-
ció de voreres, fins a 645. 

Un pas cap a la ZBE

Aquestes actuacions es portaran a terme des-
prés de fer una diagnosi de l’aparcament a la 
ciutat que va constatar la manca d’aparcament 
ja manifestada pel veïnat respectiu. A més, els 
canvis que ara es portaran a terme van ser 
explicats als barris de Primer de Maig i la Font 
Verda, que els van acollir favorablement. 
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va dir 
en la presentació d’aquestes accions que “es 
tracta d’una aposta per la mobilitat sostenible i 
per avançar per implementar la Zona de Baixes 
Emissions (ZBE)”.

Activar la DUM

D’altra banda, també a finals de febrer, l’Ajun-
tament habilitarà 80 places com a Distribució 
Urbana de Mercaderies (DUM). Són places 

Estacionar en l’àrea verda 
serà gratuït per al veïnat

per a càrrega i descàrrega gratuïtes, amb un 
estacionament màxim de 30 minuts, que se si-
tuaran al voltant dels carrers amb més activitat 
comercial. Una vegada transcorregut aquest 
temps, l’usuari del vehicle que distribueix les 
mercaderies haurà d’abandonar la plaça per-
què altres usuaris la puguin utilitzar. El control 
d’aquest DUM requerirà el registre telemàtic 
del vehicle i l’activació d’un tiquet virtual mit-
jançant l’app Aparcare, igual com es fa en l’àrea 
verda o blava.
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Els patinets i la resta de VMP 
no poden circular per les voreres 
i altres zones de vianants

Els patinets hauran de circular per la calçada

Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), el més comú 
dels quals és el patinet elèctric, és considerat com un 
vehicle, segons l’última modificació del Reglament gene-
ral de circulació. A la pràctica aquest fet significa que els 
patinets i resta de VMP no poden circular per les voreres 
i altres zones de vianants, com qualsevol altre vehicle. 
O el que és el mateix: hauran de circular per la calçada 
sense excepcions. Per aquest motiu l’Ajuntament de Gra-
nollers ha aprovat la modificació de l’Ordenança muni-
cipal de circulació de vianants i vehicles. A més els VMP 
hauran de disposar d’un certificat per a la circulació i un 
manual amb les seves característiques, d’acord amb la 
normativa vigent. D’altra banda es manté l’obligatorietat 
dels conductors i conductores de portar casc.  

Accions per pacificar el trànsit

Pel que respecte a la pacificació del trànsit, l’Ajuntament 
segueix fent actuacions per millorar la seguretat viària i 
dels vianants, donant-los prioritat respecte als vehicles. 
En aquest sentit s’inscriuen les obres de conversió en 
plataforma única que s’estan fent als carrers de la Unió 
i Sol. El mateix model de calçada i vorera al mateix nivell 
s’aplicarà en el carrer de Castella, amb un elevat volum 
de vianants per la seva proximitat al centre educatiu de 
secundària de l’Escola Pia i a l’illa de vianants del centre 
i també es farà al carrer Francisco Pizarro, al barri del 
Lledoner. D’igual forma, amb la voluntat de protegir 
els vianants davant els vehicles, l’Ajuntament segueix 
instal·lant reductors de velocitat en carrers com Ramon 
Llull, Roger de Flor, Jordi Camp, Rafael de Casanova i el 
passeig de la Ribera, entre d’altres.

Adequar la ciutat a l’ús de la bicicleta 

Progressivament es van fent passos per adequar la ciutat 
a l’ús de la bicicleta. Així les zones 30 possibiliten que les 
bicicletes puguin circular pel carril de circulació amb més 
seguretat. A més s’està estudiant ampliar els itineraris 
segregats en vies com l’avinguda Sant Esteve, el carrer 
de Torras i Bages o l’avinguda Estació del Nord. Alhora 
també s’han creat nous aparcaments segurs per a bici-
cletes, un al costat de l’estació de Granollers Centre, en 
funcionament des de febrer de 2020, i nou més instal·lats 
el passat mes de setembre en diversos punts de la ciutat: 
l’Hospital de Granollers, les piscines, el pavelló de Can 
Bassa, el Centre Cívic Nord, el pavelló del Congost, la 
plaça de Can Trullàs, el barri Primer de Maig, el recinte de 
Roca Umbert i la plaça Barangé, a la cantonada de l’avin-
guda del Parc amb el carrer d’Agustí Vinyamata.
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L’Ajuntament de Gra-
nollers, amb motiu de 
la commemoració del 
Dia Internacional de 
les Dones el 8 de març, 
s’ha plantejat visibilitzar 
les tasques de cures de 
grans i petits per tal de 
donar-los el valor social 
que els correspon, i 
obrir el debat de com 
caldria repartir-les per 
tal que no siguin una 
responsabilitat només 
de les dones.
D’aquesta manera, amb 
la voluntat d’iniciar aquesta reflexió conjunta, es proposa crear una obra en 
format d’instal·lació artística a l’espai públic.

Apunta’t als tallers oberts
La instal·lació col·lectiva “Teixint cures” es podrà veure a la Porxada a partir 
del diumenge 6 de març a les 12 del migdia, coincidint amb l’acte institucional 
de commemoració del 8 de Març. La proposta anirà a càrrec de l’artista tèxtil 
Queralt Illa, que crearà una instal·lació en forma de bugada estesa formada 
per diferents peces que s’elaboraran als tallers previstos als centres cívics i 
a diversos serveis i equipaments municipals a partir del 15 de febrer. Podeu 
consultar-ne les dates i inscriure-us-hi a www.granollers.cat/teixintcures.
També es podrà participar a la instal·lació de manera individual recollint un 
kit de #teixintcures a partir del 7 de febrer a qualsevol dels cinc centres cívics. 
Els kits portaran textos per fer reflexionar i material per elaborar la peça, que 
caldrà dur, un cop feta, a un dels centres cívics. 

Dimecres 9 de febrer, a les 19 h
Sessió informativa sobre el procés de preinscripció 
i matrícula als centres d’educació infantil, primària i 
secundària obligatòria
A través de Youtube.
Imprescindible inscripció, abans del 6 de febrer, a https://ja.cat/PREINS, i 
uns dies abans rebreu un missatge al vostre correu electrònic amb l’enllaç per 
a la connexió. A càrrec de membres de la Comissió de Garanties d’Admissió de 
Granollers.

Dates de preinscripció
Presentació de sol·licituds:
• Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 7 al 21 de març
• Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març

Informació sobre les portes obertes
www.granollers.cat/portesobertes

Informació sobre  
les preinscripcions  
a les escoles, instituts  
i centres concertats
Curs 2022/2023

“Teixint cures”, projecte artístic 
col·lectiu pel Dia Internacional 
de les Dones

Posant en valor  
les cures
Buscant respostes amb  
visió de ciutat cuidadora 

En el marc del Pla Estratègic Granollers 
2030, s’obre un espai de debat i reflexió al 
voltant de la ciutat cuidadora. Una jorna-
da, programada per al dia 1 de març, que 
abordarà qüestions com l’envelliment de 
la població i el consegüent increment de la 
població amb necessitat de cures, la con-
ciliació en les etapes de criança i com s’ha 
d’afrontar des de les ciutats.
L’arquitecta i urbanista Zaida Muixí i l’ex-
pert en polítiques socials Manuel Aguilar 
Hendrickson protagonitzaran la sessió, on 
compartiran les seves reflexions entorn 
d’aquest àmbit.
Aquest diàleg compartit forma part del pro-
cés d’elaboració del Pla Estratègic de Gra-
nollers 2030. A través de xerrades, sessions 
de treball i taules rodones i altres activitats, 
s’estan recollint visions per dibuixar la ciutat 
del futur enfocades en els grans reptes, 
necessitats i oportunitats de la ciutat.

Sessió “Posant en valor les cures”
Dimarts 1 de març, 19 h
Sala Francesc Tarafa

plaestrategicgranollers.cat
@granollers2030
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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, 
visita Granollers

El Departament de Salut ha reorganitzat la 
campanya de vacunació contra la Covid-19 al 
Vallès Oriental i ha obert altre cop el punt de 
vacunació al Palau d’Esports de Granollers, a 
partir del 17 de gener, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Granollers i l’Atenció Primària 
Metropolitana Nord de l’Institut Català de la 
Salut. 
S’hi poden vacunar adults (majors de 12 anys) 
i infants (de 5 a 11 anys) del territori. En el cas 
dels adults, s’administraran primeres dosis 

a persones que encara 
no estiguin vacunades, 
segones dosis pendents i 
dosis de reforç als col·lec-
tius prioritzats: més grans 
de 40 anys i vacunats amb 
AstraZeneca o Janssen de 
qualsevol edat.
En aquesta nova etapa el 
Palau disposa de 12 punts 
de vacunació, zona de re-
cepció i acreditació, i zona 

d’observació per a després de l’administració 
de la vacuna. La previsió és administrar fins a 
4.000 dosis diàries, però el ritme de vacunació 
dependrà en tot moment de la quantitat de 
vacunes disponibles. 
Aquest punt de vacunació obre de dilluns a 
dissabte, de 9 h a 13.30 h, i de 15 h a 20 h. 
El diumenge, de 9 h a 13.30 h. S’hi accedeix 
pel carrer Voluntaris 92, amb circuit d’adults 
i d’infants clarament diferenciat. Totes les 
persones que s’hi vulguin vacunar hauran de 
demanar cita prèvia a: vacunacovidsalut.cat. 
Al Vallès Oriental, en aquesta nova fase de la 
campanya, juntament amb el Palau d’Esports 
de Granollers, continua obert el punt del CAP 
La Florida de Santa Perpètua de Mogoda, on 
es vacunarà població adulta i pediàtrica; i obre 
un nou punt al CAP Sant Celoni, que funciona-
rà dissabte i diumenge i vacunarà la població 
adulta. Queden deshabilitats els punts del 
CAP Sant Miquel de Granollers, CAP Corró 
d’Avall de les Franqueses del Vallès i CAP 
Plana Lledó de Mollet.

Reobre el punt de vacunació del Palau d’Esports

Coincidint amb el primer cap de setmana de rebaixes, 
just acabades les vacances de Nadal, el president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, va visitar Granollers. 
La seva estada a la ciutat va començar a l’Ajuntament, 
on va signar el Llibre d’Honor de la Ciutat i va mantenir 
una reunió amb l’alcalde, Josep Mayoral. En aquesta 
trobada, president i alcalde van poder repassar temes 
d’interès de la ciutat i la comarca.
En acabar la reunió, el president Aragonès i l’alcalde 
Mayoral, acompanyats del president de l’associació 
de comerciants del Rec al Roc, Esteve Banús, i de la 
presidenta de Gran Centre, Laura Sabatés, van visitar 
alguns dels establiments històrics de la ciutat, com a 
símbol de comerç de tradició, proximitat i trajectòria.
El recorregut per les diferents botigues va començar a 
Can Baldufes i va seguir al restaurant Layón, les boti-
gues Montañà, Joan Sitjes i Dracs.
El passeig va continuar per la joieria Tomàs Colomer, 
la Fonda Europa, Casa Margarit i la cansaladeria Just. 
Pere Aragonès ha reconegut l’esforç que fa el comerç 
dia a dia, un comerç, el de proximitat, que és clau per 
articular les ciutats.©
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Les Fires i Festes de l’Ascensió 2022 marquen 
un canvi de rumb, mantindran l’essència de 
sempre, però amb una aposta clara per la sos-
tenibilitat, la transició energètica, i l’economia 
verda i circular. El nou concepte de l’Ascensió 
respon a una adaptació als nous temps i noves 
necessitats, alhora que posa de manifest el 
compromís de Granollers amb el desenvolupa-
ment sostenible i la millora del planeta.
L’última setmana de maig la ciutat viurà l’As-
censió en un Parc Firal renovat que acollirà la 
primera fira d’Economia Verda i Circular (EVC). 
Una convocatòria especialitzada en temàti-
ques com la mobilitat, l’energia, els residus, el 
consum sostenible, la producció agroalimentà-
ria de proximitat i ecològica, entre d’altres. Un 
espai de trobada i coneixement per a la innova-
ció, la promoció econòmica, la sensibilització i 
l’aprenentatge. Complementarà i conviurà amb 
aquesta oferta unes mostres del Vallès que 
inclouran comerç, turisme, esports, associacio-
nisme, fira d’automoció i un espai gastronòmic 

L’Ascensió aposta per un nou model: 
de la tradició a la transició verda

renovat. La fira s’obre a la ciutat i la ciutat a la 
fira, i es crea un vincle entre l’activitat del Parc 
Firal, equipaments i places. Mostres d’oficis, 
gastronomia, activitats lúdiques, cultura popular 
i JugarxJugar generaran un itinerari que unirà 
els diferents escenaris.

24 24 de febrerde febrer

SALUT

Lluís Galbany
Explorador de supernoves

28 28 d’abrild’abril

ASTROFÍSICA

Ivan Boix
Director d’art i artista Disney

19 19 de maigde maig

IL.LUSTRACIÓ

Roser López Espinosa
Ballarina i coreògrafa

24 24 de marçde març

DANSA

Totes les sessions comencen a les 19 h

Sara Capdevila
Coordinadora de recerca 
biomèdica

AFORAMENT PRESENCIAL LIMITAT
Inscripció prèvia recomanada

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

#ambGdeGranollers

J O R N A D E S  D E  T A L E N T  L O C A L

amb
de Granollers

octubre 2021 - maig 2022

Més informació a:

ambGdeGranollers.cat

segueix les 
jornades per 

:

David pallàs
Mestre xocolater i empresari

Mira’l aMira’l a
ALIMENTACIÓ

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

MODA
Mira-la aMira-la a

Ariadna Grau
Empresària  i infl uencer
sobre nutrició

NUTRICIÓ
Mira-la aMira-la a

Amb el suport de:

Jornades Talent Granollers_Sara Capdevila_anunci mitja pagina_Som Valles.indd   1Jornades Talent Granollers_Sara Capdevila_anunci mitja pagina_Som Valles.indd   1 21/1/22   14:3121/1/22   14:31
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• Taxes per serveis socials: atenció domiciliària, menjador a domicili, teleassistència, transport adaptat 
• Taxes per serveis educatius municipals: Escola Salvador Llobet, Escoles Bressol i Escola de Música Josep M. Ruera

Càrrecs domiciliats entre l’1 i el 15 de cada mes

ABRMARFEBGEN JULJUNMAI OCTSETAGO DESNOV

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica
• Taxa per l’entrada de vehicles a través de
   les voreres o dels terrenys de domini públic

Període voluntari de pagament
De l’1/04/22 a l’1/06/22
Càrrec domiciliat 03/05/22

• Taxa de cementiri municipal 
• Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
• Impost sobre activitats econòmiques

Període voluntari de pagament
Del 15/09/22 al 15/11/22
Càrrec domiciliat 17/10/22

• Parades dels mercats setmanals

Període voluntari de pagament
De l’1/04/22 a l’1/06/22
Càrrec domiciliat 01/04/22,
01/07/22, 01/09/22 i 02/11/22

• Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueram
• Taxa per la recollida i tractament d’escombraries d’habitatges
• Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials
• Taxa per l’ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda
   i publicitat 
• Taxa per la reserva d’espai a la via pública per a establiments
   de característiques especials 
• Taxa per l’ús privatiu de la via pública, taules i cadires 

Període voluntari de pagament
Del 05/05/22 al 05/07/22
Càrrecs domiciliats 13/05/22, 13/07/22 i 13/10/22

Domiciliació bancària

- A la Seu electrònica, amb certificat digital, dins de l’apartat 
Catàleg de tràmits

- Presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, situada al 
carrer de Sant Josep, 7

- Per correu postal, adjuntant el full de domiciliació bancària que 
trobareu al catàleg de tràmits de la Seu electrònica

Nota: La sol·licitud de domiciliació a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania s’haurà de presentar no 
més tard de 40 dies abans de l’inici del període 
voluntari. En aquest sentit, el mes d’agost no 
s’inclou com a computable als efectes del termini 
de comunicació esmentat. Cas que es presenti 
més tard de la data límit, la domiciliació del/s 
tribut/s produirà efectes a partir de l’exercici 
següent.

Calendari fiscal 2022

FORMES DE PAGAMENT A les entitats col·laboradores

Es podran satisfer els tributs municipals amb 
el document de pagament corresponent a les 
oficines de les entitats bancàries següents: 
Banco Santander · Banc Sabadell

Amb gir postal* 

A qualsevol oficina de Correus, en efectiu o 
amb targeta (*segons tarifes oficials vigents).

Amb targeta o Bizum

A la Seu electrònica amb targeta de  
crèdit, dèbit, Bizum o banca electrònica. 

A la Seu electrònica, dins de l’apartat  
Carpeta ciutadana, també podreu:
- Obtenir el duplicat d’un rebut pagat
- Consultar el deute pendent
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Impost sobre béns immobles  
de naturalesa urbana

Bonificacions:
- Fins al 80 % per a famílies nombroses
- El 50 % per a titulars adscrits a la Borsa 

de Lloguer Municipal
- El 50 % per a habitatges on s’hagi instal-

lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric per a l’autoconsum i d’un 5 % 
si aquest autoconsum està destinat a les 
zones comunes

- El 50 % per a habitatges de protecció 
oficial i per a immobles que tinguin com a 
activitat la urbanització, la construcció i la 
promoció immobiliària

Taxa de clavegueram

Bonificació del 20 % per a les famílies 
monoparentals amb uns ingressos bruts 
anuals inferiors a 18.000 euros.

Impost sobre béns immobles  
de naturalesa rústica

Bonificació del 95 % per a cooperatives 
agràries i d’explotació comunitària de la 
terra.

Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana

- Exempció per a transmissions de béns 
declarats d’interès cultural i per a trans-
missions de l’habitatge habitual del deu-
tor hipotecari en dacions en pagament

- Bonificació del 50 % en la transmissió de 
l’habitatge habitual per causa de mort

Taxa per la recollida i tractament 
d’escombraries d’habitatges

Bonificacions: 
- Fins al 100 % per als pensionistes jubi-

lats, incapacitats i amb gran invalidesa, 
persones aturades, persones amb renda 
mínima d’inserció i d’altres persones amb 
escassa capacitat econòmica

- El 20 % per a les famílies monoparentals
- Fins a un 25 % per a aquelles persones 

que acreditin haver fet ús de les deixa-
lleries del municipi (en funció dels usos 
anuals)

Impost sobre vehicles de tracció  
mecànica

Exempcions:
- Persones amb discapacitat amb una 

minusvalidesa en grau igual o superior al 
33 %

- Vehicles històrics catalogats
- Vehicles agrícoles
Bonificacions:
- El 100 % per als vehicles clàssics amb 

una antiguitat igual o superior a 30 anys
- El 75 % durant 2 anys i el 50 % durant els 

tres anys següents per a vehicles Zero 
Emissions i Eco

- El 50 % durant un any per a vehicles amb 
emissions inferiors a 100 gr/Km de CO2

Impost sobre activitats econòmiques

Exempció per a persones físiques i enti-
tats amb una xifra neta de negoci inferior a 
1.000.000 d’euros
Bonificacions:
- Fins a un 40 % per a locals comercials 

que es vegin afectats per obres a la via 
pública amb afectació superior a 3 mesos

- El 95 % per a cooperatives i/o societats 
agràries de transformació

- Fins al 30 % per a les empreses que 
hagin incrementat en més d’un 5 % la 
mitjana de la seva plantilla de treballa-
dors amb contracte indefinit

Impost sobre construccions i obres

Bonificacions:
- El 50 % per als habitatges de protecció 

pública
- El 30 % per a obres de reforma, rehabili-

tació i equipament dels elements comuns 
dels edificis plurifamiliars

- El 95 % en les instal·lacions de captació 
solar tèrmica

- El 90 % en les obres en edificis existents 
que afavoreixin les condicions d’accés i 
d’habitabilitat de les persones amb mobi-
litat reduïda

Per a més informació referent als benefi-
cis fiscals esmentats consulteu les Orde-
nances fiscals de l’exercici 2022 a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Granollers. 

BENEFICIS FISCALS
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8
9 a 11 h. Trobada empresa.  
GridGranollers
Sostenibilitat: tendències i oportunitat 
per a les empreses
Lloc: Sala Oberta del Teatre Auditori  
de Granollers
Granollers Mercat

10
9.30 a 12.30 h. Empresa  
i emprenedoria. Formació
Generar idees de negoci innovadores: 
quantes més millor!
Granollers Mercat

15.30 a 19.30 h. Formació bonificable 
de 40 hores
Power BI expert - Presencial
Cambra de Comerç - Granollers

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

16
15.30 a 17 h. Empresa  
i emprenedoria. Jornada
Eines ètiques digitals per  
emprenedors – sessió 1: L’oficina  
al núvol amb CommonsCloud 
Commons Cloud – Punt TIC Muntanyola

17
9.30 a 11.30 h. Empresa. Formació
El protocol contra l’assetjament  
sexual: del paper a la pràctica
Fundació SORLI

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

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

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

Febrer 2022 

9 a 14 h. Formació bonificable  
de 30 hores
Nòmines, seguretat social  
i contractació laboral.  
Iniciació - Presencial
Cambra de Comerç - Granollers

21
10 a 12.30 h, Empresa  
i emprenedoria. Formació
Gestió financera i finançament per a 
projectes de persones emprenedores
Granollers Mercat

23
10 a 12 h. Empreses. Jornada
Blockchain i la seva adopció a negocis 
tradicionals
Cambra de Comerç – Granollers

24
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores
Operacions i funcions d’Excel per a la 
logística - Presencial
Cambra de Comerç – Granollers

25
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Tik Tok per a negocis
Granollers Mercat

Vols rebre totes  
les novetats?  
Dona’t d’alta al 
nostre butlletí!

 Cicle de trobades “Guanyar amb la sostenibilitat”

GRID Granollers, la plataforma de col·laboració 
públicoprivada entre l’ajuntament i les associ-
acions dels polígons del municipi, organitza un 
cicle amb l’objectiu de promoure la transició cap 
a l’economia circular.
Aquest és el programa: 

8 de febrer. “Sostenibilitat: tendències i oportu-
nitats per a les empreses”

8 de març. “Cooperar per guanyar: casos re-
als de sinèrgies entre empreses en projectes 
de sostenibilitat a Catalunya”
12 d’abril. “Com es creen les condicions per a 
l’èxit en projectes complexos de cooperació”
Totes les ponències són de 10 a 11 h i a conti-
nuació es farà un cafè networking
Cal inscripció a: 
www.gridgranollers.com/trobades-grid
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Una vintena d’empreses participen del 
servei de gestió energètica compartida
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El Centre de Serveis a les Empreses de Can 
Muntanyola impulsa des de fa anys diverses 
actuacions amb les empreses dels polígons 
industrials per reduir-ne l’impacte ambiental i 
per millorar-ne la competitivitat, mitjançant la 
incorporació de mesures d’estalvi i d’eficiència 
energètica.
Una d’aquestes actuacions és el projecte pilot 
de gestor energètic compartit que es va posar 
en marxa l’any 2019, amb la col·laboració de les 
associacions d’empresaris, amb un doble objectiu. 
En primer lloc, estimular que les empreses incor-
porin de manera permanent la gestió energètica 
en la gestió empresarial i, en segon lloc, demos-
trar que els beneficis econòmics que pot generar 

una millor gestió energètica són molt significatius 
i fins i tot poden permetre finançar la despesa 
associada a aquest servei especialitzat.
L’any 2020 un total de 14 empreses van compartir 
durant sis mesos els serveis professionals d’un 
expert en gestió energètica: Amcor Flexibles 
España SL, Velutex Flock SA, Aluminera Extru-
sion SA, Plasticband SA, Cosmo International 
Fragrances SL, Pfisterer Upresa SA, Lacteos del 
Vallès SA, Proalan SA, Ceisa Solutions SA, Clar 
Carton SA, FAT Soluciones de Corte SLU, Gradien 
Tres SL, Transformados Metalúrgicos Tubulares 
SL i Tuberías y Soldaduras Especiales SL. L’any 
passat s’hi van afegir Dara Pharma, Bandalux, 
Bocrep, Covalai i Galfer. 
La valoració de les empreses ha estat molt posi-
tiva, perquè han conegut en detall on, com i quan 
consumien l’energia, i n’han revisat la contracta-
ció i la facturació. En segon lloc, gairebé totes les 
empreses han generat estalvi econòmic gràcies a 
aquesta revisió i han aplicat millores en els pro-
cessos productius (de les calderes, dels circuits 
tèrmics i d’aire comprimit, etc.) i en els controls 
de climatització i d’il·luminació, o fins i tot en la 
implementació de sistemes de generació d’ener-
gia renovable.
En l’edició de 2020, el servei de gestió energèti-
ca compartida va permetre reduir el consum en 
42.420 kWh, així com un estalvi d’emissions de 
10,2 Tn de CO2 i un estalvi econòmic de 81.269 €. 

Dona suport i prioritza les propostes que més t’agradin  
dels Pressupostos Participatius  

Després de l’èxit de participació en la primera 
fase dels Pressupostos Participatius, amb 241 
propostes rebudes, 92 més que en la primera 
edició, de l’1 al 22 de febrer arriba la fase per 
donar suport i prioritzar les propostes validades.

On i com pots donar suport a les propostes? 
Si tens més de setze anys (en data 1 d’octubre 
de 2021) i estàs empadronada a Granollers, 
podràs prioritzar les diferents propostes a la 
plataforma Granollers Participa (www.grano-
llers.cat/pressupostosparticipatius). Si ho neces-
sites, podràs fer-ho també als punts de suport 
habilitats en diversos equipaments municipals.

Cada persona podrà prioritzar un màxim de 
deu i un mínim de tres propostes. Els projectes 
que més suports rebin, seran els que es podran 
votar del 19 d’abril al 3 de maig de 2022.
Els Pressupostos Participatius permeten que la 
ciutadania pugui decidir a què es destinen dos 
milions d’euros del pressupost municipal. Un 
procés participatiu que dota de més transparèn-
cia i eficiència la gestió municipal, alhora que 
busca implicar la població en el debat i presa de 
decisions.

Més informació a:
www.granollers.cat/pressupostosparticipatius
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El febrer serà un mes de moltes sorpreses! I és que el Teatre 
Auditori de Granollers fa 20 anys que es va inaugurar i vol 
celebrar-ho amb el seu públic amb dos grans espectacles de 
música i dansa: Mayumana i Rèquiem de Mozart.
Divendres 25 de febrer, la coreògrafa Maria Rovira presenta 
Rèquiem de Mozart, una dansa plena d’al·legories de la vida, 
la mort i la injustícia partint de la relació que va establir Mo-
zart amb Déu quan va crear el Rèquiem. La posada en escena 
fusionarà diferents estils, cultures i moviments artístics: anti-
gues danses barroques, àrabs, budistes… Un univers de senti-
ments comuns a tota la humanitat que ens contagiaran amb 
una dansa enèrgica i hipnòtica. Un espectacle que agafa una 
nova dimensió amb la interpretació en directe de la música de 
Mozart a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor de 
Cambra de Granollers, cor resident al Teatre Auditori.
I dissabte 26 de febrer, Mayumana, la companyia israeliana 
amb més 26 anys d’història i més de 800 artistes d’arreu del 
planeta, presentarà Currents, un impressionant muntatge de 
dansa, percussió i sons electrònics que posa ritme a l’electri-
citat. Creat per al Festival de la Llum de Jerusalem i inspirat 
en la disputa històrica dels inventors Thomas Alva Edison i 
Nikola Tesla, l’espectacle mostra la “batalla de corrents –el 
continu i l’altern–” de finals de segle XIX. Pura dansa i percus-
sió trepidant de dos sectors enfrontats, amb energies, llums i 
sons propis.
Seran dues nits espectaculars, carregades de sorpreses i amb 
un factor comú: donar les gràcies a totes aquelles persones 
que han passat pel Teatre Auditori i que han fet possible que 
l’equipament  arribi als 20 anys de vida! Moltes accions s’es-
tan coent al Teatre Auditori per celebrar l’aniversari, només 
n’heu de seguir les xarxes socials i el web per no perdre-us res!

Noves residències 
a Roca Umbert
El Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert ha donat a conèixer 
els projectes guanyadors de les residències per a aquest any. Una 
iniciativa que dona suport a projectes vinculats a les arts en movi-
ment, en quatre àmbits de creació: recerca i creació en moviment, 
recerca i creació en circ, perfeccionament i projectes artístics emer-
gents. Excepcionalment, per la qualitat i la quantitat de propostes 
rebudes, s’ha habilitat un lloguer temporal per a projectes de movi-
ment. El centre ha rebut un total de 143 propostes en les diverses 
modalitats. Al web podeu consultar-ne els guanyadors:
www.rocaumbert.com/centredartsenmoviment/residencies

Prorrogada l’exposició del 
retaule gòtic de sant Esteve
El Museu de Granollers ha arribat a un acord amb el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya per prorrogar la cessió de les 11 
taules del retaule gòtic de sant Esteve fins al juny. L’exposició de 
les taules es complementa amb un catàleg que compta amb els 
continguts de l’exposició, un estudi del retaule i una visió histò-
rica del Granollers de 1900 a 1930, època en què es va vendre el 
retaule per construir la part central de l’hospital-asil. El museu 
ha desenvolupat un programa d’activitats al voltant de la mos-
tra per tal de donar a conèixer les característiques i la història 
del retaule. Des que es va inaugurar, l’exposició, d’entrada lliure, 
ha estat visitada per més de 8.700 persones.

Vine a celebrar els 20 anys 
del Teatre Auditori!
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1
DIMARTS

17 h | Servei de Català de Granollers 
Vine a jugar al Scrabble en català
Es repeteix cada dimarts de 17 a 19 h

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “La Mitja Marató”
Org.: AGEVO

2
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de 
correspondència històrica 
“Obrim les cartes de la postguerra”
Aforament limitat. Inscripció gratuïta 
al: 93 842 67 37, 93 842 67 62 o, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Cada dimecres de 16 a 17.30 h

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Espai Familiar Jaume Oller  
(0-3 anys) 
Cada dilluns i dimecres de 16 a 18 h

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) 
Ànima, animal
Amb Judith Navarro Royo
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques 

3
DIJOUS

18.30 h | Restaurant Anònims
Presentació documental 
Como la extrema derecha  
se apoderó de Brasil
Amb Hélios Molina, director del 
documental

4
DIVENDRES

16.30 h | GRA. Equipament juvenil
K- Event
Activitats de la cultura sud-coreana
Org.: Grup de joves Purplefly

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
L’illa de Mai Més. Club de lectura 
infantil (8-9 anys). El petit cuida-
dor d’insectes, de Nastasia Rugan
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. Insectes, crancs i 
aranyes a les vostres mans
En aquest taller podreu gaudir 
d’una mostra d’insectes i d’altres 
invertebrats a tocar de vosaltres
Més informació a: www.mcng.cat
Es repeteix tots els divendres a les 
17.30 i a les 18.30 h

18 h | Cinema Edison
Club de lectura i cinema. Bunny 
Lake is Missing (El rapto de Bunny 
Lake, 1965), d’Otto Preminger
Amb Esteve Plantada, escriptor
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques 

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. 
Club de lectura jove (+12 anys) 
Simple, de Marie-Aude Murail
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Casino de Granollers
32è Jazz Granollers Festival 
La Vella Dixieland “40+1”
Org.: JazzGranollers

5
DISSABTE

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues!”
Apropa’t a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar la 
natura com si fos un tresor
Reserves a: www.mcng.cat
Es repeteix cada dissabte a les 16.30 h 
i diumenge a les 11.10 h

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller (+8 anys). La vida dins 
d’un formiguer i visita guiada 
Sala d’invertebrats
Vine a conèixer com és un formiguer, 
com funciona i quina funció tenen les 
formigues que el formen
Reserves a: www.mcng.cat

18 h | Restaurant Anònims
Presentació de llibres.  
Contagio social. Guerra de clases  
microbiológicas en China i  
Coronavirus. Crisis y confinamiento

22 h | Aplegador. Roca Umbert
Ballades de swing 
Org.: Lindy Frogs
Es repeteix el dissabte 19

22 h | Nau B1
Concert. Albert Lax
Entrades a: www.escenagran.cat

6
DIUMENGE

17.30 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Músiques amb petons
Un concert amb músiques que s’han 
compost sobre l’amor
Entrades a: www.escenagran.cat

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Cartes íntimes,  
cartes d’amor
Un concert de compositors diversos 
sobre la passió amorosa
Entrades a: www.escenagran.cat

8
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) 
Contes que porta el vent
Amb Judith Navarro Royo
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
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El febrer serà un mes de moltes sorpreses! I és que el Teatre 
Auditori de Granollers fa 20 anys que es va inaugurar i vol 
celebrar-ho amb el seu públic amb dos grans espectacles de 
música i dansa: Mayumana i Rèquiem de Mozart.
Divendres 25 de febrer, la coreògrafa Maria Rovira presenta 
Rèquiem de Mozart, una dansa plena d’al·legories de la vida, 
la mort i la injustícia partint de la relació que va establir Mo-
zart amb Déu quan va crear el Rèquiem. La posada en escena 
fusionarà diferents estils, cultures i moviments artístics: anti-
gues danses barroques, àrabs, budistes… Un univers de senti-
ments comuns a tota la humanitat que ens contagiaran amb 
una dansa enèrgica i hipnòtica. Un espectacle que agafa una 
nova dimensió amb la interpretació en directe de la música de 
Mozart a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor de 
Cambra de Granollers, cor resident al Teatre Auditori.
I dissabte 26 de febrer, Mayumana, la companyia israeliana 
amb més 26 anys d’història i més de 800 artistes d’arreu del 
planeta, presentarà Currents, un impressionant muntatge de 
dansa, percussió i sons electrònics que posa ritme a l’electri-
citat. Creat per al Festival de la Llum de Jerusalem i inspirat 
en la disputa històrica dels inventors Thomas Alva Edison i 
Nikola Tesla, l’espectacle mostra la “batalla de corrents –el 
continu i l’altern–” de finals de segle XIX. Pura dansa i percus-
sió trepidant de dos sectors enfrontats, amb energies, llums i 
sons propis.
Seran dues nits espectaculars, carregades de sorpreses i amb 
un factor comú: donar les gràcies a totes aquelles persones 
que han passat pel Teatre Auditori i que han fet possible que 
l’equipament  arribi als 20 anys de vida! Moltes accions s’es-
tan coent al Teatre Auditori per celebrar l’aniversari, només 
n’heu de seguir les xarxes socials i el web per no perdre-us res!

Noves residències 
a Roca Umbert
El Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert ha donat a conèixer 
els projectes guanyadors de les residències per a aquest any. Una 
iniciativa que dona suport a projectes vinculats a les arts en movi-
ment, en quatre àmbits de creació: recerca i creació en moviment, 
recerca i creació en circ, perfeccionament i projectes artístics emer-
gents. Excepcionalment, per la qualitat i la quantitat de propostes 
rebudes, s’ha habilitat un lloguer temporal per a projectes de movi-
ment. El centre ha rebut un total de 143 propostes en les diverses 
modalitats. Al web podeu consultar-ne els guanyadors:
www.rocaumbert.com/centredartsenmoviment/residencies

Prorrogada l’exposició del 
retaule gòtic de sant Esteve
El Museu de Granollers ha arribat a un acord amb el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya per prorrogar la cessió de les 11 
taules del retaule gòtic de sant Esteve fins al juny. L’exposició de 
les taules es complementa amb un catàleg que compta amb els 
continguts de l’exposició, un estudi del retaule i una visió histò-
rica del Granollers de 1900 a 1930, època en què es va vendre el 
retaule per construir la part central de l’hospital-asil. El museu 
ha desenvolupat un programa d’activitats al voltant de la mos-
tra per tal de donar a conèixer les característiques i la història 
del retaule. Des que es va inaugurar, l’exposició, d’entrada lliure, 
ha estat visitada per més de 8.700 persones.

Vine a celebrar els 20 anys 
del Teatre Auditori!
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18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Existeix un dret humà 
al medi ambient”
A càrrec d’Àlex Peñalver, professor 
titular de Dret Administratiu de la UB
Org.: AGEVO

10
DIJOUS

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura 
El monstre de la memòria,  
de Yishai Sarid 
Amb Albert Rubio, lector editorial
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Silvia Pérez Cruz
Un treball sorgit del diàleg entre la 
cantant i altres arts i artistes
Entrades a: www.escenagran.cat

11
DIVENDRES

10 h | GRA. Equipament juvenil
Tallers d’autoconeixement 
Cicle Re-situa’t
A càrrec de Sandra Junqueras, 
orientadora acadèmica
Inscripcions a:  
www.inscripcions.grajove.cat

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Club  
de lectura infantil (6-7 anys). 
Ennuvolat amb risc de mandongui-
lles, de Judi i Ron Barrett
Amb 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). La cala del 
Mort, de Lauren St. John
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar 
Un quartet de percussions
Quatre percussionistes oferiran un 
concert d’autors nord-americans
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Casino de Granollers
32è Jazz Granollers Festival 
Eran Har Even Quartet  
World Citizen
Org.: JazzGranollers

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Frames Percussion 
Un dels grups de percussió més 
important i arriscat dels últims anys
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | GRA. Equipament Juvenil
Escenari Obert 
Mostra de talent dels joves que  
vulguin mostrar les seves creacions, 
obres i habilitats
Per participar-hi, envia les teves dades 
per whatsapp al: 620 655 001

12
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) 
Minimúsics
Amb Albada Blay
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

12.30 h | Església de Sant Esteve
Concert. La ½ dels organistes  
de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya
Més informació a:  
www.musicasacragranollers.org 

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar (3-6 anys) 
Papallones 
Vine a conèixer el món d’aquests 
insectes
Es repeteix a les 17.30 h
Més informació a: www.mcng.cat

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista 
(+8 anys). Herbaris
Amb Glòria Gorchs
Inscripcions 15 dies abans de 
la sessió a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | Restaurant Anònims
Xerrada. “Ya no hay vuelta atrás. 
A dos anys de la revolta Xilena” 
Amb Vamos hacia la vida, col·lectiu 
comunista antiestatal Xilè

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Las canciones
La força de la música i l’emoció del 
teatre en una obra plena de poesia
Activitat 360°. Conversa amb la 
companyia en finalitzar l’espectacle
Entrades a: www.escenagran.cat

13
DIUMENGE

17.30 h | Església de Sant Esteve
Concert. Perles del cel 
Trompeta i orgue
Més informació a:  
www.musicasacragranollers.org 

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Circ. Koselig
Acrobàcies aèries, teatre gestual i 
grans dosis de màgia i humor! 
Activitat 360°. Activitat gratuïta amb 
inscripció a: www.escenagran.cat

14
DILLUNS

18.30 h | Cinema Edison
Cinefòrum. Filosofia a la gran 
pantalla. La teoria de l’etern 
retorn de Nietzsche
A càrrec de Joan Méndez Camarasa, 
professor de filosofia i membre de 
l’Associació de Filosofia Pràctica de 
Catalunya.
Més informació al: 93 844 30 27
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16
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) 
Minimúsics 
Amb Albada Blay
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | GRA. Equipament juvenil
Informa’t i connecta’t al Gra 
“Parlem d’amor”
A càrrec de l’entitat El Taller
Xerrada al voltant de la identitat de 
gènere, mites de l’amor romàntic i 
relacions respectuoses
Fes la teva inscripció al: 693 553 269
Més info: www.grajove.cat 

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura 
El temple del pavelló daurat,  
de Yukio Mishima 
Amb Anna Ballbona, periodista i 
escriptora
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17
DIJOUS

17 h | Museu de Ciències Naturals
Curs (+16 anys). Dibuixem el tritó 
del Montseny amb aquarel·les 
Amb la il·lustradora Raquel Ibáñez
Més informació a: www.mcng.cat

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys)  
Crazy Quiz! 
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). El bot 
del Dr. Bombard, d’Oriol Canosa
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques 

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes. Club de 
lectura infantil (8-9 anys). 
Col·lecció Els cinc, d’Enid Blyton 
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques 

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks  
BTS and sacrificing to succeed
Amb Cambridge School
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Granollers
Lectures de poemes  
de Josep Palau i Fabre
Amb Anna Maluquer, rapsoda i 
directora de la Fundació Palau i 
l’acompanyament musical de Marc 
Egea amb la viola de roda
Activitat entorn de l’exposició 
“Poemes de l’alquimista”

19 h | Restaurant Anònims
Presentació del llibre  
Soliloquis de nyigui-nyogui
Amb Enric Casasses, autor del llibre

18
DIVENDRES

17.30 h | Centre Cívic Can Bassa
DiverDivendres (+5 anys) 
Diverdisfressa. Carnaval en paper 
Deixa volar la imaginació i crea  
el teu capgròs
Activitat gratuïta amb inscripció a: 
www.granollers.cat/diverdivendres o 
presencialment a qualsevol dels cinc 
centres cívics de la ciutat

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Ficció 1418. Club de lectura jove 
(14-18 anys). L’anell de la Irina,  
de Care Santos
Amb l’acompanyament de Glòria 
Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Inauguració de l’exposició 
“Fotografia Matemàtica”
Exposició de les obres presentades al 
VI Concurs de Fotografia Matemàtica 
organitzada per la Universitat Popular 
de Granollers

15
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys) 
Mr. Bear Can’t Sleep 
Amb Cambridge School
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de lectura 
infantil (10-11 anys). El petit vampir, 
d’Angela Sommer-Bodenburg
Amb Íngrid Blanch, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | GRA. Equipament juvenil
Parlem en família. “Al futur, 
planta-li cara! Quines opcions 
formatives tinc?”
A càrrec de Sandra Junqueras, 
orientadora acadèmica de l’Oficina 
Jove 

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata. Club de lectura jove 
(12-16 anys). Sense codi de barres, 
de Ruth Tormo
Amb Íngrid Blanch, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Els exoplanetes i la 
cerca de vida extraterrestre”
A càrrec d’Albert Morral Quintana, 
astrofísic i director científic de 
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell
Org.: AGEVO
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18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Existeix un dret humà 
al medi ambient”
A càrrec d’Àlex Peñalver, professor 
titular de Dret Administratiu de la UB
Org.: AGEVO

10
DIJOUS

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura 
El monstre de la memòria,  
de Yishai Sarid 
Amb Albert Rubio, lector editorial
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Silvia Pérez Cruz
Un treball sorgit del diàleg entre la 
cantant i altres arts i artistes
Entrades a: www.escenagran.cat

11
DIVENDRES

10 h | GRA. Equipament juvenil
Tallers d’autoconeixement 
Cicle Re-situa’t
A càrrec de Sandra Junqueras, 
orientadora acadèmica
Inscripcions a:  
www.inscripcions.grajove.cat

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Club  
de lectura infantil (6-7 anys). 
Ennuvolat amb risc de mandongui-
lles, de Judi i Ron Barrett
Amb 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). La cala del 
Mort, de Lauren St. John
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar 
Un quartet de percussions
Quatre percussionistes oferiran un 
concert d’autors nord-americans
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Casino de Granollers
32è Jazz Granollers Festival 
Eran Har Even Quartet  
World Citizen
Org.: JazzGranollers

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Frames Percussion 
Un dels grups de percussió més 
important i arriscat dels últims anys
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | GRA. Equipament Juvenil
Escenari Obert 
Mostra de talent dels joves que  
vulguin mostrar les seves creacions, 
obres i habilitats
Per participar-hi, envia les teves dades 
per whatsapp al: 620 655 001

12
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) 
Minimúsics
Amb Albada Blay
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

12.30 h | Església de Sant Esteve
Concert. La ½ dels organistes  
de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya
Més informació a:  
www.musicasacragranollers.org 

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar (3-6 anys) 
Papallones 
Vine a conèixer el món d’aquests 
insectes
Es repeteix a les 17.30 h
Més informació a: www.mcng.cat

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista 
(+8 anys). Herbaris
Amb Glòria Gorchs
Inscripcions 15 dies abans de 
la sessió a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | Restaurant Anònims
Xerrada. “Ya no hay vuelta atrás. 
A dos anys de la revolta Xilena” 
Amb Vamos hacia la vida, col·lectiu 
comunista antiestatal Xilè

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Las canciones
La força de la música i l’emoció del 
teatre en una obra plena de poesia
Activitat 360°. Conversa amb la 
companyia en finalitzar l’espectacle
Entrades a: www.escenagran.cat

13
DIUMENGE

17.30 h | Església de Sant Esteve
Concert. Perles del cel 
Trompeta i orgue
Més informació a:  
www.musicasacragranollers.org 

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Circ. Koselig
Acrobàcies aèries, teatre gestual i 
grans dosis de màgia i humor! 
Activitat 360°. Activitat gratuïta amb 
inscripció a: www.escenagran.cat

14
DILLUNS

18.30 h | Cinema Edison
Cinefòrum. Filosofia a la gran 
pantalla. La teoria de l’etern 
retorn de Nietzsche
A càrrec de Joan Méndez Camarasa, 
professor de filosofia i membre de 
l’Associació de Filosofia Pràctica de 
Catalunya.
Més informació al: 93 844 30 27
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19 h | GRA. Equipament juvenil
Cercle de Dones 
Espai de trobada intergeneracional 
entre dones de la ciutat i la comarca 
Més informació a: www.grajove.cat 

20 h | Casino de Granollers
32è Jazz Granollers Festival 
Alex Conde Trio. Descarga for Bud
Org.: JazzGranollers

21 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Joan Dausà 
Presentació del seu nou disc Ho tenim tot
Entrades a: www.escenagran.cat

19
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Magic Science. Taller familiar 
de ciències en anglès (5-10 anys) 
Food and chemical reactions. 
Be a crazy cook
Amb Inorbis
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

12.30 h | Restaurant Anònims
Concert. Maria Castell Margenat

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari (+6 anys). El cel,  
un viatge a través del temps
Es repeteix a les 17.15 i a les 18.15 h; i 
diumenge 20 a les 11.15, 12.15 i 13.15 h
Més informació a: www.mcng.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Final de partida 
Entrades a: www.escenagran.cat

20
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
Visita comentada a l’Adoberia 
dels Ginebreda 
Lloc de trobada: Adoberia dels 
Ginebreda. Plaça de l’Església, 7
Reserves a: www.museugranollers.cat

12 h | Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició 
“Poemes de l’alquimista” 
A càrrec de Joan Fontcuberta

12 h | Plaça de la Porxada
Ball de gitanes de Granollers
Org.: Colla de Gitanes i Esbart Dansaire 
de Granollers

12 h | Cinema Edison
Espectacle infantil. Xarivari
Un espectacle de pallassos original 
amb molt d’humor pensat per a tota 
la família!
Entrades a: www.escenagran.cat

18 h | Espai Milnotes
Comèdia. La Figa
Entrades a: www.milnotes.com

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Fortunata y Benito 
Entrades a: www.escenagran.cat

19 h | Llevant Teatre
Teatre. El silenci dels telers 
Entrades a: www.escenagran.cat 
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DILLUNS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Club de lectura 
El mar: visió d’uns nens que no 
l’han vist mai, de Xavier Bobés i 
Alberto Conejero
Amb Francesc Viñas, professor  
de literatura
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

22
DIMARTS

18.30 h | Sala d’Actes del Museu de 
Granollers
Xerrada. “L’èxit i el fracàs i una 
visió transversal del món” 
A càrrec de Joan Rosàs, executiu i 
escriptor especialitzat en Relacions 
Internacionals
Org.: AGEVO

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica 
“La filosofia en indrets reclosos i 
oberts. Del racionalisme a 
l’empirisme”
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal, 
professors de filosofia
Col·l.: Universitat Popular de Granollers
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

23
DIMECRES

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Xerrada de lactància
Amb Laia Rovira, dietista i nutricionista
Inscripcions a partir del 7 de febrer als 
Centres Cívics de Granollers

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Activitat en línia. Literature and 
Critical Thinking. Second world 
war bildungsroman narrative. 
Dodie Smith’s I Capture the Castle 
(1948)
Conversa en anglès amb Inorbis.  
Amb Francesca Blanch, professora  
de Literatura
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

24
DIJOUS

18 h | Plaça de la Corona
Dijous Gras. Arribada d’en 
Carnestoltes, l’Abat dels Bojos i 
els Diablots 
Recorregut: pl. de la Corona, c. Anselm 
Clavé, c. Espí i Grau, Palau de Can Solda

19 h | Palau de Can Solda. Casa de la 
Cultura Sant Francesc
Dijous Gras. Pregó i obertura  
del Palau de Can Solda



19

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2022

La celebració dels actes queda 
supeditada a la situació 
epidemiològica de cada moment. 
Trobareu tota la informació 
actualitzada a:
www.granollers.cat/segueixcultura

26
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Cremem els clàssics 
Club de lectura (+17 anys) 
Jane Eyre, de Charlotte Brontë
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

12 h | Llibreria La Gralla
Club de lectura 
Trenquem Armaris  
Las malas, de Camila Sosa Villada
Presentem un nou club de lectura de 
temàtica LGTBI 
Conduït per Mariona Redbull
Reserves a: activitats@lagralla.com

17.30 h | Plaça de la Porxada
Ball de disfresses infantil  
De cap per avall,  
de la Cia. Ambauka
Espectacle infantil
Vine disfressat amb la família!

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Mayumana
Una de les companyies de dansa i 
percussió més prestigioses del món,  
a Granollers!
Entrades a: www.escenagran.cat
Es repeteix a les 21 h

18.30 h | Espai Milnotes
Espectacle musical 
Divas al rojo vivo 
Entrades a: www.milnotes.com
Es repeteix a les 20.30 h

19.30 h | Plaça de la Porxada
Cap a Palau!
Acompanya en Carnestoltes  
de tornada a Can Solda

23.30 h | Nau B1
Carnaval a la fàbrica + DJ
Entrades a: www.escenagran.cat
Org.: Jovent Ignorat i Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts

19 h | Nau B1
Xerrada. Amb G de Granollers 
Sara Capdevila, coordinadora  
de recerca biomèdica
Inscripcions a: www.ambgdegranollers.
cat/formulari-sara-capdevila

19 h | Museu de Ciències Naturals
Taxonomia. Club de lectura  
i ciències naturals 
Diario de un joven naturalista,  
de Dara McAnulty
Dinamitzat per Alba Coronado, 
investigadora del Museu de Ciències 
Naturals
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20.30 h | Sala Tarafa
Xerrada. Més enllà  
del repte de ser persona 
“Un camí cap a la pau interior” 
Més informació a:  
www.grancentre.com

25
DIVENDRES

17.30 h | Sala Tarafa
Contes de Carnaval  
per en Tres Rals
A càrrec de Paco Asensio
Es repeteix a les 18.30 h

18.30 h | GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert de Carnaval
Per participar-hi envia’ns les teves 
dades per WhatsApp al: 620 655 001 
Més informació a: www.grajove.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Rèquiem de Mozart 
La dansa i el moviment s’agermanen 
amb la música de Mozart
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Casino de Granollers
32è Jazz Granollers Festival 
Albert Marquès Quartet 
Freedom first
Org.: JazzGranollers

27
DIUMENGE

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita històrica del museu 
Coneixerem la història del museu, 
les seves col·leccions i els seus 
investigadors i investigadores
Més informació a: www.mcng.cat

17.30 h | Carrer Camp de les Moreres
Concentració de comparses 

18 h | Carrer Camp de les Moreres
Rua de Carnaval
Recorregut: carrer Camp de les 
Moreres, carrer Magallanes, passeig 
de Colom, plaça Serrat i Bonastre, 
avinguda Sant Esteve, avinguda del 
Parc, carrer Girona, carrer Torras i 
Bages, plaça de la Constitució, carrer 
Roger de Flor, Roca Umbert
Inscripcions de comparses a la rua de 
Carnaval: www.granollers.cat/carnaval 
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DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura 
De la literatura al cinema 
El festí de Babette, d’Isak Dinesen 
Dinamitzat per Francesc Viñas, 
professor de literatura
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
Col·l.: UPG



Tens una idea de negoci? 
El Servei d’Emprenedoria t’acompanya 
a convertir-la en empresa

Mercè Barberà i Jasmina León
Ceràmica Catalana
http://www.ceramicacatalana.cat

Mourad Mounim i Gerard Ramon
Bikup Tech Solutions SL
bikup@bikup.app

Bikup és el nom d’una app que el Gerard i el Mourad estan desenvo-
lupant per ajudar els ciclistes en el manteniment de la seva bicicleta. 
També és el nom de l’empresa que han creat aquests dos granollerins 
menors de 30 anys que es van conèixer a la UAB estudiant la carrera 
d’Empresa i Tecnologia, que van acabar l’any 2020. 
El Servei d’Emprenadoria de Can Muntanyola els va acompanyar en el 
procés de creació de l’empresa: decidir quin era el moment oportú per 
tirar endavant, quins passos s’havien de fer i dirigir-los cap a altres 
serveis que els van ajudar com el Punt d’Atenció a l’Emprenedor de 
l’Escola Pia. Bikup Tech Solutions desenvolupa projectes personalitzats 
de programari i són especialistes en programació web. A Roca Umbert 
comparteixen l’espai de coworking amb altres empreses i aquest fet 
els va facilitar fer una feina per a un dels seus clients més importants: 
Red hat. Aquest proveïdor de solucions empresarials de codi obert va 
demanar a Bikup una plataforma per tal que el personal del Banc de 
Santander aprengués a fer servir Red hat de forma lúdica, a través d’un 
concurs. Actualment estan centrats a ampliar la cartera de clients i a 
posar en marxa la seva aplicació Bikup en els propers mesos.

La Mercè i la Jasmina, el Gerard i el Mourad, la Mónica 
i la Lídia, i la Rosa tenen en comú que han engegat un 
negoci i ho han fet amb l’assessorament, en la creació 
de les seves empreses, del Servei d’Emprenedoria de 
Granollers Mercat ubicat a Can Muntanyola. Aquest servei 
municipal fa atenció personalitzada i gratuïta en el procés 
de convertir una idea en empresa, que complementa amb 
una oferta de formació constant, també de franc.  
A més també ofereix el programa Reempresa, per donar 

continuïtat a negocis que estan en funcionament i que es 
posen a la venda, bé per jubilació de la propietat, bé per 
motius personals, fent possible el traspàs a persones 
emprenedores mitjançant un procés de compravenda. 
Durant l’any 2021 el Servei d’Emprenedoria va atendre 
214 persones emprenedores, 53 % dones i 47 % homes. 
A més es van fer 328 atencions individuals, es van iniciar 
51 plans d’empresa i es van crear 50 empreses.  
Més informació: canmuntanyola.cat
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Dues dones, mare i filla, amb un propòsit en comú: conservar l’art i la 
tradició. Aquesta és la missió de Ceràmica Catalana, un petit taller de 
reproducció de ceràmica catalana dels segles XIII al XIX situat al carrer 
de la Torreta. Mercè Barberà, amb prop de 30 anys d’experiència com a 
ceramista i a punt de jubilar-se, va convèncer la seva filla Jasmina León 
per continuar el negoci. Per això van recórrer a Can Muntanyola on les 
van assessorar per constituir l’empresa. 
“M’he posat en aquest món creatiu per donar valor a la trajectòria de la 
mare i per no perdre aquest ofici”, assegura la Jasmina amb admiració, ja 
que la Mercè és una de les poques artesanes que queden a Catalunya en 
el seu àmbit. En el taller fan peces totalment artesanals i catalogades com 
peces de forma, rajoles i dissenys propis adaptats al segle XXI amb la matei-
xa tècnica. Un dels àmbits en què Ceràmica Catalana vol incidir més, amb 
la incorporació de la Jasmina, és la restauració i conservació de patrimoni, 
ja que les lleis són restrictives quant a com s’ha de restaurar i aquí tenen 
camp per córrer. De fet, la Mercè té obra a molts municipis: al Centre Cultu-
ral Can Ganduxer de les Franqueses del Vallès, a la Biblioteca d’Horta-Can 
Mariner a Barcelona, a Can Tarragó a Molins de Rei, al Museu Municipal i 
Farmàcia Esteva, a Llívia... I a Granollers darrerament ha fet intervencions 
en establiments com la Xata d’Or, La Vermood i al Gastrobar Can Gallina.

20

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2022 NÚM. 203

http://www.ceramicacatalana.cat/


A Can Muntanyola s’hi fan tallers, jornades 
i seminaris gratuïts amb temàtica específica 

per a l’empresa i l’emprenedoria

Mónica i Lidia Fernández
Ses Nines Shopper on line
http://www.sesnineshopper.com

Dues germanes bessones granollerines, Mónica i Lidia Fernández, a 
qui de petites familiarment anomenaven “les nines”, –d’aquí el nom 
de l’empresa–, van obrir un servei d’assistent personal de compres de 
moda per Internet. Era el 2017 quan totes dues van comprovar de pri-
mera mà com n’és de difícil compaginar feina i maternitat. Sumant les 
seves formacions respectives en màrqueting i gestió comercial i l’afi-
ció que tenien per la moda, que van completar amb un màster, es van 
aventurar a crear una web on s’assessora i es ven roba per a dones que 
no tenen temps o no volen anar a comprar, o bé que volen fer un canvi 
d’imatge.
Van passar per Can Muntanyola on les van acompanyar en els passos a 
seguir per crear l’empresa. Engegar un negoci no és fàcil i per això tam-
bé es van donar a conèixer en mercats com la Llotja del Disseny, que se 
celebrava, abans de la pandèmia, a la plaça de la Porxada. 
La clienta que entra a la web contesta un formulari sobre quins gustos 
de moda té, el seu estil, com voldria que fos aquesta roba, etc., i llavors 
la Mónica i la Lidia trien sis peces seleccionades exclusives per tal que se 
les emprovi a casa i decideixi quines compra. Les que no són del seu gust 
les retorna gratuïtament i només paga les que s’ha quedat. Amb la capsa 
de roba hi afegeixin un seguit de recomanacions sobre com combinar-les. 
Els seus proveïdors són marques catalanes, espanyoles i també d’altres 
països d’Europa, amb l’objectiu d’oferir una bona relació qualitat-preu. 
Ses Nines Shopper també es publicita a través de les xarxes socials i 
“amb col·laboracions amb bloguers i influencers de moda perquè així s’ar-
riba a molta gent”, ens diu la Mónica. També ofereixen el servei d’asses-
soria al seu showroom del carrer Rosselló de Granollers.

Rosa Batllori
BIO POMPAS Granollers
https://biopompas.com

Rosa Batllori va obrir el seu propi negoci al carrer Alfons IV fa nou mesos. 
Una reorganització en la multinacional en què treballava la va acabar 
d’impulsar a emprendre. Abans d’iniciar-se en aquesta aventura va fer 
cursos de formació a Can Muntanyola, on també la van assessorar en la 
confecció del seu pla d’empresa: una botiga de productes de neteja de la 
llar i de la roba, cosmètica, sense químics contaminants, 100 % biodegra-
dables, ecològics i vegans, que es venen a granel. La persona que compra 
ha de dur el seu envàs, l’emplena amb el producte –ja sigui rentaplats, 
detergent, gel de bany...–, es pesa i es paga només pel producte, i així es 
reutilitza l’envàs. “Hem d’anar cap a un model de consum sostenible i per 
fer aquest canvi cal assessorar bé la gent”, argumenta la Rosa, que apro-
fita la seva formació com a química per aconsellar la seva clientela, gent 
compromesa amb el medi ambient i també veïns de la zona.
Aquest model de botiga i de consum contribueix a reduir la fabricació de 
nous envasos i en potencia la reutilització. A més, el plàstic dels conteni-
dors on es dispensen els productes a granel, es converteix en noves bos-
ses d’escombraries que també ven a la botiga. Un clar exemple del que 
s’anomena economia circular. Destaca també en la seva oferta produc-
tes sòlids com el xampú, que no necessita envàs, i productes d’higiene 
menstrual, com copes i compreses de cotó orgànic, així com olis essenci-
als, etc. També ven productes fets per artesans de proximitat i organitza 
tallers sobre la utilització de productes no tòxics per a la neteja de la llar 
o sobre com preparar un xampú sòlid personalitzat.
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Els grups municipals opinen

Actualización necesaria

Desde Ciudadanos defendemos el mismo 
modelo educativo que disfrutaron políti-
cos como Mas, Pujol, Junqueras, Montilla, 
Rahola o Gisbert… un modelo de ense-
ñanza trilingüe. 
Nos parece inmensamente hipócrita defen-
der la inmersión lingüística en la educa-
ción pública mientras se ha ido, o se envía 
a los hijos, a colegios de pago para recibir 
una educación trilingüe. Igualdad de opor-
tunidades para todos, no solo para los que 
puedan pagarse estancias en el extranjero, 
academias para aprender idiomas o tengan 
la posibilidad de acudir a la privada para 
recibir una educación plurilingüe.
Además, un 25 % de clases en castellano, 
¿qué supondría?, ¿una asignatura más?
No nos engañemos. No hay cohesión 
social cuando se trata al castellano como 
lengua extranjera. No hay cohesión social 
cuando se riega, generosamente con dine-
ro público, a una entidad que incita a de-
nunciar a los profesores universitarios que 
imparten clases en castellano, que observa 
a los niños en los patios de los colegios 
para comprobar en qué lengua hablan 
o fomenta el señalamiento público de 
comercios o dependientes por no atender 
correctamente en catalán o, que más que 
preocuparles el Covid o la saturación de la 
sanidad, lo haga la contratación de enfer-
meros andaluces por no poder atender a 
los pacientes en catalán. No hay cohesión 
social cuando en la televisión pública, 
supuestamente de todos, se ridiculiza 
constantemente a los castellanohablantes o 
se les vincula con personajes chabacanos, 
marginales o ignorantes.
¿Acaso es menos catalán el que tiene como 
lengua materna el castellano?
Ya va siendo hora de dejar los mantras 
nacionalistas a un lado para ofrecer a los 
niños y jóvenes una educación más ac-
tual y moderna para que, en este mundo 
cada vez más global y conectado, puedan 
estar en igualdad de condiciones compe-
titivas con el resto de jóvenes europeos. 
Dejen de utilizar la lengua para crear “con-
ciencia nacional” o como arma política, 
mientras se pierden oportunidades de 
modernizar nuestro sistema educativo.

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

En el darrer quart de segle XX, els governs successius 
de la ciutat varen fer una clara aposta per la formació 
professional i el seu desenvolupament en el camp 
educatiu –en detriment de la formació universi-
tària que algunes veus havien plantejat en aquell 
moment–, implementant un ampli ventall de cicles 
formatius de grau mitjà i superior en l’educació 
pública i concertada de la ciutat, que han preparat 
generacions d’alumnes per a l’activitat laboral en 
camps professionals com el motor, les finances, 
el comerç internacional o la salut, amb l’objectiu 
d’adquirir competències tècniques essencials per al 
desenvolupament efectiu d’una professió, i apti-
tuds per a adaptar-se a situacions laborals presents i 
futures, contribuint així al desenvolupament perso-
nal, la cohesió i la inclusió social. L’engranatge amb 
el teixit empresarial local ha permès la realització de 
mòduls de formació en empreses de proximitat, que 
han ajudat a la creació de múltiples llocs de treball 
qualificat durant aquests darrers anys.
Tres dècades després, el progrés econòmic i tecnolò-
gic del país, l’ampliació prevista dels recursos sani-
taris de la nostra ciutat, la necessitat de nous perfils 
tècnics en el camp sanitari (com el radiològic o el 
protèssic), junt amb el dèficit creixent de professio-
nals que la pandèmia ha posat de manifest, condicio-
na al nostre entendre la necessitat de reimpulsar els 
cicles formatius i d’ampliar-ne la cartera, aprofun-
dint sobretot en l’oferta formativa de grau superior 
de l’àmbit sanitari, per dotar-la d’infraestructura i 
eines atractives per atraure estudiants més enllà de 
les fronteres de la nostra comarca. 
El grup municipal de Granollers per la Indepen-
dència-Primàries Catalunya va encarregar l’any 
passat un treball de camp on es descrivia la demanda 
creixent d’alumnes per cursar cicles formatius 
d’àmbit sanitari amb disposició de les empreses a 
oferir-los treball. Primàries ha posat sobre la taula del 
govern de la ciutat aquesta inquietud i aquesta neces-
sitat. L’ampliació dels estudis de formació professio-
nal s’han inclòs ja en un dels projectes municipals 
per obtenir Fons Next Generation i és possible que 
en l’àmbit municipal es vegi en els propers anys 
la construcció d’un nou edifici educatiu. Tot i així, 
l’aposta del nostre grup municipal va més enllà i 
engloba la creació de tot un campus dedicat als cicles 
formatius duals, sobretot de grau superior, tant per 
a l’educació pública com per a la concertada, amb la 
participació de les empreses del sector que vulguin 
oferir treball. Un campus que sigui no només un 
espai que reuneixi els edificis i la infraestructura 
d’una escola amb les aules de classe i de recerca, sinó 
també espai per a biblioteca, restaurants, residència 
estudiantil amb allotjament i complex esportiu en la 
línia del Community College o col·legis comunitaris 
dels Estats Units, dissenyats per cobrir les necessitats 
específiques del mercat laboral local, amb possibilitat 
de transferència al món laboral o ampliació d’estudis 
en el camp universitari.
Aquesta és una aposta ambiciosa per a la ciutat, a 
llarg termini; però una aposta possible i necessària 
ara que s’enceten a Granollers oportunitats de nous 
espais urbanístics de futur amb el trasllat de l’estació 
de mercaderies i la urbanització de l’entorn proper. 

Mònica Ribell i Bachs
Metge internista
Regidora de Granollers per la Independència  
– Primàries Catalunya 2019-2021

Continuar 
enfortint la formació 
professional a Granollers

CsPrimàries
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La reforma laboral pactada entre sindicats, 
patronal i govern d’Espanya millora les condi-
cions laborals dels i de les treballadores. 
La creació d’ocupació estable i de qualitat 
suposa un element fonamental en el desenvo-
lupament i l’avenç de l’economia de qualsevol 
país, també a Espanya, on actualment treballen 
més de vint milions de persones, una xifra 
històrica.
L’ocupació és un pilar clau en el benestar 
d’una societat, permet el creixement de la 
ciutadania i impulsa l’activitat econòmica a tots 
els àmbits.
En un any i mig, hem aconseguit recuperar 
el nivell d’afiliació a la Seguretat Social previ 
a la pandèmia. No havíem comptat mai amb 
tantes dones afiliades, ni s’havien encadenat 
deu mesos consecutius de reducció de l’atur, 
especialment el juvenil, amb una caiguda de 
prop del 40 % el darrer any.
Es crea ocupació en tots els sectors econòmics 
i de manera important en camps econòmics 
d’alt valor afegit.
En aquest sentit, la reforma laboral acordada 
és la millor eina per continuar consolidant un 
marc de creació d’ocupació. 
La nova reforma laboral penalitzarà la contrac-
tació de baixa durada, i incentivarà la contrac-
tació indefinida i l’ocupació estable, principals 
problemes dels treballadors i treballadores a 
Catalunya així com a la resta d’Espanya. 
Aposta per potenciar la contractació indefinida 
limitant la contractació temporal a un màxim 
de tres mesos per any i fomentant el contracte 
fix discontinu.
El nou marc laboral recupera la negociació 
col·lectiva, la situa al cor del nou model de 
relacions laborals i augmenta els drets dels 
empleats. Recupera la ultraactivitat indefinida, 
ja que els convenis es prorrogaran fins que 
siguin substituïts per altres de nous sense límit 
temporal. 
Partint de la bona experiència dels ERTO 
durant la pandèmia, se suma la regulació d’un 
nou instrument, el Mecanisme XARXA de 
Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, com a 
alternativa a l’acomiadament i com a forma de 
flexibilitat interna de les empreses. 
En definitiva, es tracta de crear un marc laboral 
del segle XXI, que permeti reduir la tempora-
litat a la feina, reforçar la creació d’ocupació 
de qualitat i oferir seguretat jurídica a les 
empreses i, alhora, complir amb un compro-
mís adquirit amb la Comissió Europea per 
aconseguir-ne l’aval i començar a rebre els 
primers fons europeus, com ja ha passat.
És una reforma laboral que neix del con-
sens entre empresaris i sindicats, del diàleg i 
l’acord.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Poc ens pensàvem ara fa dos anys la sac-
sejada que suposaria la pandèmia en les 
nostres vides, i poc esperàvem que encara 
ara, ja entrats al 2022, seguiria tenint 
una importància tan transcendental en 
el nostre dia a dia. En moments com els 
que vivim, els reptes socials i els pilars de 
l’estat del benestar són més importants 
que mai: l’educació, la sanitat, el treball, 
als quals caldria afegir, sense cap mena de 
dubte, l’habitatge. Quatre pilars essencials 
que són la base de les polítiques públiques 
dels nostres pobles i ciutats.
L’accés a l’habitatge és un dels reptes 
socials pendents de resoldre. Patim una 
crisi per accedir-hi des de l’any 2008, 
que, lluny de solucionar-se, s’ha acabat 
cronificant, especialment per l’alt preu del 
lloguer. Són moltes, massa, les famílies 
que destinen fins a més d’un 50 % dels 
seus ingressos a l’habitatge, una situació 
que els situa en el llindar de la pobresa.
Després de molts mesos de treball intens, 
el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge, una llei que 
fixa topalls en el lloguer en els municipis 
amb més demanda. Caldrà encara esperar 
un temps més per veure si aquesta llei ha 
estat efectiva, tot i que tot apunta que sí. 
És una llei essencial, perquè ha de servir 
per recuperar el lloguer social i frenar els 
desnonaments davant dels grans tenidors.
Però ens cal anar més enllà i la recepta és 
clara: més habitatge públic de lloguer, 
i més dades i accés als habitatges buits. 
Hem d’augmentar el parc públic de mane-
ra substancial per poder fer front als reptes 
socials que tenim a la ciutat i, malaurada-
ment, encara estem lluny de fer-ho. Cal 
que totes les administracions, insistim, to-
tes, siguem ambicioses, valentes i apostem 
per polítiques d’habitatge que de debò ens 
ajudin a avançar, per no deixar famílies 
abandonades i lluitar contra l’exclusió 
social.

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

Benvingut, 2022!

Vam acomiadar l’any amb un desem-
bre mogut i en petit comité brindàvem 
per rebre un 2022 més optimista amb 
l’esperança il·lusa que el canvi de número 
revertís la situació. Però l’arribada de la si-
sena onada de la Covid amb la variant òmi-
cron ens va portar novament restriccions a 
tots nivells i si és cert que l’alt percentatge 
de població vacunada ha disminuït el risc de 
gravetat en la malaltia, també ho és que 
els sectors econòmics més perjudicats en 
els darrers dos anys han tornat a rebre fort 
amb aquesta nova onada. 
A mitjans d’any semblava que tot tornava 
a una enyorada normalitat en l’activitat, 
almenys en l’àmbit del comerç, i veient 
la recuperació de la facturació pensàvem 
que seria possible assolir xifres similars 
al 2019. Tot plegat va induir a una visió 
compartida i a fer pronòstics positius per a 
una de les campanyes més fortes de l’any: 
el Nadal. Però tot indica que no s’han 
complert les previsions més optimistes, 
a pesar que sí que hi ha coincidència en 
què s’ha salvat la campanya. Ara, quin és 
el futur més immediat del sector? Ence-
tem el 2022 amb més incerteses que mai, 
conscients que la puja del preu de la llum 
i dels combustibles, la manca de microxips 
i d’altres matèries primeres incrementaran 
els preus, cosa que repercutirà en el consu-
midor final.
El comerç s’ha preparat per vèncer aquesta 
sisena onada amb optimisme, al peu del 
canó, oferint servei, qualitat, atenció per-
sonalitzada i complint els seus deures. Però 
siguem realistes, el moment és complex, 
i l’administració ha de vetllar pel sector i 
ajudar a fer possible la remuntada, flexibi-
litzant obligacions, ampliant noves línies 
d’ajuts i subvencions per a inversions, con-
tribuint al manteniment de llocs de treball, 
a la digitalització o a les reformes.
La societat ha d’entendre que confiar 
i comprar al comerç de proximitat és 
garantia d’impedir que la crisi financera 
derivada de la pandèmia acabi asfixiant el 
sector. Perquè a part de ganes i optimisme, 
és necessari suport econòmic per estabilit-
zar la situació i garantir la continuïtat. Per 
tant, donem la benvinguda al gener i als 
nous propòsits perquè som una societat 
compromesa i treballadora que no es dona 
per vençuda! Ànims i feliç 2022!

Laura Sabatés i Ortega
Regidora de Junts per Granollers

La reforma laboral

2022: habitatge 
per a tothom, un 
repte encara pendent
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https://granollers.cat/memoriabombardeig

