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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

OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (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)

Fotografia de la portada: Plaça de la Porxada

UNA MIRADA AL PASSAT

Si voleu veure més fotografies del passat  
de Granollers, accediu a: 
arxiufotografic.granollers.cat

Les vostres imatges poden formar part de 
l’Arxiu i enriquir el patrimoni documental  
de la ciutat. Contacteu amb nosaltres a:  
arxiu@granollers.cat - 93 842 67 62 

Exposicions abril

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
“Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de sant Esteve”

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

Museu de Ciències Naturals
FINS AL 17 D’ABRIL
“El món de les papallones”

FINS AL 29 DE MAIG
“Missing. The sixth extinction”

DEL 21 D’ABRIL AL 10 DE JULIOL
Alpina

DEL 21 D’ABRIL AL 4 DE MAIG
“Cuida’t les dents”

Ajuntament de Granollers
Planta baixa
FINS AL 22 DE MAIG
“Escola Municipal de Treball: 
aprendre oficis i formar persones”

Biblioteca Can Pedrals
DEL 7 DE MARÇ A L’1 D’ABRIL
Il·lustracions de Clara Sáez i Gala Pont
“Les dones a les arts escèniques”

Biblioteca Roca Umbert
DEL 19 D’ABRIL AL 20 DE MAIG
“Climatubers: acció climàtica 
ciutadana”

Roca Umbert
DEL 21 D’ABRIL AL 22 DE MAIG
“Només d’anada”. Relats de viatges 
migratoris

Centre Cívic Nord
DEL 22 D’ABRIL AL 13 DE MAIG
Nuno Perestrel·lo. “Atlas of youth”

Casino de Granollers
DEL 2 D’ABRIL AL 10 D’ABRIL
Mostra de pintures de Rosa Planas

Barbany. Espai Tranquil
DEL 7 DE MARÇ AL 13 D’ABRIL
Rosmi Buch. “Intrínseca”
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 7, 14, 21 i 28 d’abril
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DEL DISC
Divendres 1 i 8 i dissabte 2 i 9 d’abril
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

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

MERCAT ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 2 i 16 d’abril
Tot el dia. Plaça de les Olles

PARADA ENCANTS SOLIDARIS  
ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 2 d’abril
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

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

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

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 8 i 22 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona

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

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

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT 
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE 
Diumenge 10 i 24 d’abril
De 8 a 14 h. Passeig del parc de Ponent  
i carrer de Rafael Casanova

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

MERCAT DE 2a MÀ 
ASSOCIACIÓ JUNTOS POR LOS NIÑOS
Dissabte 30 d’abril
De 9 a 15 h. Plaça de la Llibertat

Informació actualitzada a 
www.granollers.cat/agenda 

Després de dues edicions marcades per la pandèmia, aquest any Gra-
nollers viurà un Sant Jordi que recupera activitats i espais de la ciutat. 
Una creació del granollerí Enric Lax, acompanyada del lema #lletresvives, 
posa imatge a la programació. 
La fira del llibre i la rosa torna a la Porxada i es farà els dies 22 i 23 d’abril 
(de 10 a 22 h). La Porxada serà de nou l’escenari de dues de les activitats 
destacades de la diada que recuperen la presencialitat. El divendres 22 
d’abril, de 17 a 19.30 h, es farà la trobada comarcal d’autors i autores. Tot 
seguit, a les 19.30 h, es farà el pregó de Sant Jordi a càrrec de l’escriptora 
de Cardedeu Alba Dalmau. 
Les autores i els autors de la comarca també seran protagonistes de la 
guia de lectura i dels aparadors que preparen les Biblioteques de Gra-
nollers, així com del Bookcrossing d’abril, la proposta d’alliberar llibres a 
diversos espais coorganitzada pel Gra. 
“Per l’abril lletres mil” aixopluga les activitats a l’entorn dels llibres i la lec-
tura programades des de les biblioteques, equipaments culturals, llibreri-
es i editorials de la ciutat. El teixit cultural i associatiu local proposa més 
activitats que es concentren, sobretot, el cap de setmana de Sant Jordi.
Enguany es recupera la proposta “Paraules sobre vidre”, de manera que 
als aparadors dels comerços i equipaments culturals s’hi podran llegir 
frases de dones poetes.
Més informació: www.granollers.cat/santjordi
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Josep Mayoral ha deixat l’alcaldia de Gra-
nollers després de 18 anys al capdavant del 
consistori. Ho ha anunciat en una comparei-
xença dissabte 26 de març i s’ha formalitzat el 
dimarts 29 en el ple extraordinari de renúncia 
com a alcalde.
Josep Mayoral ha manifestat: “Fins aquí he ar-
ribat. Tot té un final.” Ha explicat les raons per 
les quals ha decidit deixar el càrrec. “És l’hora 
d’escoltar la meva família, el meu cos i viure la 

A dalt, Josep Mayoral signant 
la renúncia del seu càrrec i 
una imatge del ple extra-
ordinari. A baix, els quatre 
alcaldes i les dues alcaldes-
ses de Granollers, des de la 
recuperació de la democràcia

Josep Mayoral deixa l’alcaldia

ciutat d’una altra manera. Crec que és un bon 
moment per dir prou.” 
Josep Mayoral ha exposat que ha pres aquesta 
decisió després de fer realitat projectes prioritaris 
amb els quals se sentia especialment compro-
mès com la celebració del Mundial d’Handbol 
Femení, l’inici de les obres del Centre d’Oncologia 
Radioteràpica, l’adjudicació del desdoblament de 
l’R3, entre Parets del Vallès i la Garriga o la crea-
ció de la secció europea d’Alcaldes per la Pau.

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

4

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | ABRIL DE 2022 NÚM. 205



Alba Barnusell amb la 
vara d’alcaldessa de la ciutat

Alba Barnusell és, des de divendres 1 d’abril, la 
nova alcaldessa de Granollers. Ha pres posses-
sió en un ple extraordinari que ha aplegat més 
d’un centenar de persones a l’Ajuntament, entre 
les quals la seva família, alcaldes de diversos 
municipis veïns i una nombrosa representació 
ciutadana. També hi han assistit la ministra de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez; el president del Grup Parlamentari 
Socialista, Salvador Illa; i els quatre alcaldes i 
l’alcaldessa que ha tingut Granollers des de la 
recuperació de la democràcia.

“Vull escoltar totes les veus de la ciutat”

El primer discurs de la nova alcaldessa s’ha 
centrat a descriure Granollers, la ciutat on ha 
nascut i que vol fer “encara millor per viure-hi, 
per ser-hi feliç. Perquè això és la vida”.
Barnusell ha explicat que continuarà fent aquest 
projecte col·lectiu que és la ciutat “amb els 
meus companys i companyes d’equip de govern 
i també amb els companys regidors i regidores 
dels grups de l’oposició, perquè junts avancem 
més i millor pel bé de la ciutat. Tancant grans 
acords. Com ho hem fet en aquests darrers anys 
amb el Pla de Xoc per la Covid-19, amb el Pacte 
de Ciutat o el Pla Estratègic Granollers 2030. 
Ho vull continuar fent així, aquest és el meu 
compromís”.

Una ciutat més moderna i més verda

Alba Barnusell s’ha dirigit als alcaldes i l’al-
caldessa de la ciutat que l’han precedit en el 
càrrec: Rafael Ballús, Josep Serratusell, Carme 
Esplugas, Josep Pujadas i Josep Mayoral, a qui 
s’ha referit com “el meu mestre”. 
La nova alcaldessa ha manifestat: “Sento que 
agafo amb orgull aquest testimoni, tot aquest 
llegat, per fer un nou pas endavant, per conti-
nuar transformant Granollers i fent-la, cada dia, 
una mica millor. Una ciutat encara més moder-
na, més oberta, més atractiva, amb més opor-
tunitats per a tothom, amb més arbres i més 
flors... Una ciutat encara millor per viure-hi, una 
ciutat per a tothom. I on qualsevol persona, vin-
gui d’on vingui, sigui com sigui, parli com parli, 
estimi a qui estimi, trobi els braços oberts, de 
la ciutat i de tots nosaltres, les persones que hi 
vivim, que l’acollim, l’acompanyem i li fem entre 
tots de xarxa de suport”. Alba Barnusell ha 
tancat la seva intervenció manifestant que “Gra-
nollers és un projecte col·lectiu i amb la suma 
de totes les vostres mirades completament 
diverses i plurals, farem una ciutat encara mi-
llor”. En les seves intervencions, els portaveus 
municipals, han coincidit a desitjar molta sort i 
encerts a la nova alcaldessa i li han reconegut la 
proximitat, la capacitat d’escolta i el treball amb 
consens amb els grups municipals.

Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers
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Acord entre l’Ajuntament i Adif per iniciar 
la cobertura de la via del tren

Ja ha estat aprovat el projecte de cobriment de 
les vies del tren de les línies R2/R8 a Grano-
llers en el tram sud (110b) i la reordenació de 
l’estació de Granollers Centre, així com el seu 
sistema d’execució.
Aquest projecte es va iniciar el juny de 2006 i es-
tava vinculat al desenvolupament urbanístic del 
sector del carrer Esteve Terrades del POUM de 
Granollers. Aquest mes de febrer s’ha tancat el 
conveni que permetrà la tramitació i aprovació 
del Pla de Millora Urbana d’aquest sector, en 
paral·lel a l’execució de les obres de cobertura 
de les vies en aquest primer tram i la millora de 
l’estació.
En el termini màxim d’un any i mig, d’acord amb 
el conveni, es tramitarà i aprovarà el Pla de Mi-
llora Urbana d’aquest sector i, immediatament, 
després de l’aprovació definitiva, Adif iniciarà 
l’execució de les obres de cobertura de les vies 
del tram comprès entre els carrers de Josep 
Umbert i d’Agustí Vinyamata.

8.000 m2 d’espai públic i zona verda

Sobre la llosa de cobertura, de 400 metres, 
s’aconseguirà una nova superfície d’espai públic 
i zona verda de més de 8.000 m² que permetrà 
l’ampliació del parc de Torras Villà i una millor 
accessibilitat entre barris, a banda i banda de la 
via. L’actuació també inclou la reordenació i mi-

llora de l’estació de Granollers Centre per pos-
sibilitar l’alliberament dels serveis ferroviaris 
dels terrenys, que han d’acollir el sòl residencial 
que fixi el PMU i transformar-lo en parcel·les 
edificables, que li correspondran a Adif com a 
propietari únic del sector.
D’altra banda, la Terminal de Mercaderies de 
Granollers, propietat d’Adif, amb una super-
fície aproximada de 40.000 m², és previst que 
es traslladi a la Terminal de la Llagosta, on ja 
es treballa en un projecte d’implantació de la 
nova estació intermodal de mercaderies per la 
seva proximitat a les línies d’ample europeu. 
L’Ajuntament de Granollers i Adif treballaran, 
més endavant, quan s’hagi concretat el trasllat i 
s’alliberin del seu ús ferroviari, per estudiar-ne 
el destí, atès que constitueixen una important 
àrea d’oportunitat per al desenvolupament de 
la ciutat i també per a la millora de la integració 
urbana de les instal·lacions ferroviàries.
De moment, es comença amb la cobertura del 
tram d’uns 400 metres de via a través dels com-
promisos acordats que executarà cada ens.
La sessió plenària, celebrada el passat 29 de 
març, ha aprovat per unanimitat aquest conveni 
entre l’Ajuntament de Granollers i l’Administra-
dor d’infraestructures ferroviàries (Adif) per a la 
gestió del sector 110b del POUM de Granollers 
i la integració del traçat ferroviari al seu pas pel 
nucli urbà.

L’Ajuntament de Granollers i Adif 
signaran un acord per avançar en el 
projecte de cobriment de les vies del 
tren de les línies R2 i R8, entre els 
carrers de Josep Umbert i d’Agustí 
Vinyamata. D’aquesta manera 
s’integrarà el traçat ferroviari a 
la ciutat, i aquesta cobertura, que 
assumeix Adif, permetrà guanyar 
8.000 metres quadrats d’espai públic 
i zona verda, ampliant així el parc de 
Torras Villà. Una millora de la qualitat 
urbana que suposarà un canvi en 
l’accessibilitat entre els barris que 
es troben a banda i banda de la via. 
Aquest conveni també preveu reordenar 
l’estació de Granollers Centre.

També es 
reordenarà 
l’estació de 
Granollers 
Centre

REPORTATGE
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Adif cobrirà la via entre els carrers de 
Josep Umbert i d’Agustí Vinyamata

L’Ajuntament de Granollers  
executarà i es farà càrrec de:
• Elaboració i tramitació del Pla de Millora Urba-
na 110b del carrer Esteve Terrades, d’acord amb 
els paràmetres vigents en el POUM de Granollers. 
El termini màxim, fins a la seva aprovació definiti-
va, serà de 18 mesos.
El pla preveu una edificabilitat de 32.178 m² situ-
ada en els terrenys d’Adif que es desafectaran del 
servei ferroviari entre les vies de Rodalies i amb 
façana al carrer Esteve Terrades, per destinar-ne 
un 30 % a habitatge protegit i un 27 % a ús comer-
cial. L’edificabilitat, que li correspondrà a Adif, fa 
una reserva del 10 % d’aprofitament mitjà per a 
l’Ajuntament.

• La urbanització del sector incloent la llosa 
resultant de la cobertura de les vies, a través 
de l’elaboració del projecte d’urbanització de tot 
el sector, que definirà el creixement del parc per 
sobre la llosa i l’estructuració d’una nova façana 
a l’entorn del carrer Esteve Terrades. Inclourà 
també l’assistència tècnica i la direcció d’obra. 
Les despeses d’urbanització s’han estimat entorn a 
2,9 milions d’euros.

Adif executarà i es farà càrrec de:
• El cobriment de la línia ferroviària en el nucli 
urbà de la ciutat, sense modificar el rasant de les 
vies entre els carrers de Josep Umbert i d’Agus-
tí Vinyamata (tram sud). Aquest projecte ja està 
redactat i, actualment, està en fase de supervisió 
tècnica. El pressupost s’estima en 11.700.000 
euros (IVA no inclòs) i el finançament serà assumit 
per Adif. 

• La reordenació de l’estació de Granollers Cen-
tre, que consistirà en la retirada i el trasllat de les 
actuals instal·lacions ferroviàries de manteniment, 
edifici i vies properes al carrer d’Esteve Terrades a 
una nova campa al lateral de llevant, que permetrà 
la desafecció dels terrenys que s’han de conver-
tir en parcel·les de sòl residencial en una nova 
façana edificatòria. El seu pressupost ascendeix a 
5.710.231,14 euros (IVA no inclòs) i serà assumit 
per Adif.

Carrer Esteve Terrades. Imatge indicativa de la proposta de transformació en un eix verd
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El Pla Estratègic Granollers 2030 es troba 
immers en la fase de recollida de propostes 
per donar resposta als quatre reptes plante-
jats d’inici per avançar cap a una ciutat més 
sostenible ambientalment, socialment i econò-
micament: fomentar la transició ecològica i fer 
front a l’emergència climàtica; treballar per la 
prosperitat econòmica i la redistribució de la 
riquesa; promoure la igualtat d’oportunitats i la 
cohesió social; i enfortir comunitats i fomentar 
la innovació pública. 
Amb l’objectiu d’identificar les visions i pro-
postes de tots els sectors i els públics, s’han 
organitzat més d’una vintena de sessions per 
recollir aportacions, en les quals han participat 
700 persones i s’han identificat al voltant de 200 
propostes. Des de tallers monogràfics sobre 

28 28 d’abrild’abril
ASTROFÍSICA

Totes les sessions comencen a les 19 h

Lluís Galbany
Explorador de supernoves

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 

:

Amb el suport de:

Ivan Boix
Director d’art i artista Disney

19 19 de maigde maig

IL.LUSTRACIÓ

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

Sara Capdevila
Coordinadora de recerca 
biomèdica

SALUT
Mira-la aMira-la a

Roser López Espinosa
Ballarina i coreògrafa

DANSA
Mira-la aMira-la a

Jornades Talent Granollers_Lluis Galbany_anunci 187 x 66.indd   1Jornades Talent Granollers_Lluis Galbany_anunci 187 x 66.indd   1 4/4/22   18:584/4/22   18:58

El Pla Estratègic Granollers 2030 avança:  
ja s’han recollit 200 propostes

Sessió oberta sota el títol  
“La ciutat que volem. Entorns 
sostenibles i saludables”, 
celebrada el 28 de març al 
Museu de Granollers, amb 
Glòria Carrasco-Turigas i 
Joan Herrera Torres

temes concrets (noves economies, economia 
social i tercer sector, formació professional, 
economia i empresa, entre d’altres), sessions 
específiques amb diferents públics (granollerins 
que viuen a l’estranger, infants i adolescents, 
persones nouvingudes...) i també sessions ober-
tes a la ciutadania. 
El resultat d’aquests esdeveniments, juntament 
amb l’obtingut en l’enquesta ciutadana, servirà 
als grups motors i la direcció col·legiada per 
elaborar les missions Granollers 2030.

Una hackató per recollir propostes  
d’infants i joves

El dissabte 2 d’abril, s’han reunit 200 infants i 
joves a la Nau Dents de Serra de Roca Umbert 
en una hackató per abordar reptes per equips 
i generar així solucions originals i tangibles 
sobre la idea de ciutat jugable. 

Una enquesta oberta a tota la ciutadania

Des del 24 de març fins al 19 d’abril, es recull 
l’aportació ciutadana a través d’una enquesta en 
línia: https://bit.ly/enquestaGranollers2030 
També s’han recollit les propostes de les en-
titats a través d’un formulari. I les setmanes 
properes hi haurà enquestadors a peu de carrer 
per garantir la recollida de propostes d’un 
públic divers. El resultat s’incorporarà al treball 
dels grups motors.

Més informació:  
www.plaestrategicgranollers.cat
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PLA DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES 
COINCIDINT AMB ELS DOS ANYS DE L’ESCLAT DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19, 
ELS PLANS DE XOC 2020 I 2021 HAN PERMÈS DESTINAR 3.310.000 EUROS PER 
AJUDAR A LA CIUTADANIA I REACTIVAR L’ECONOMIA DE LA CIUTAT

Més informació: www.granollers.cat

Persones
 705 ajuts a les famílies en situació de vulnerabilitat
 Servei d’ajut a domicili a les persones grans o dependents

Treball i empresa
 Suport a la contractació de 47 persones desocupades per un període  

mínim de 12 mesos 
 Contractació de 104 persones en plans d’ocupació municipal 
 Subvenció a 27 projectes d’autoocupació i de creació d’empreses
 Ajuts a 268 empreses en concepte de manteniment dels seus llocs  

de treball
 Subvenció a 524 persones autònomes

Restauració
 Reducció del 50 % de la taxa de terrasses
 Reducció del 50 % de la taxa de recollida de residus comercials

Comerç
 Activitats de dinamització, promoció i formació del comerç local
 Subvencions al comerç i l’hostaleria
 Creació de la plataforma digital granollerscomerç.cat per a la promoció  

de les botigues de la ciutat

Cultura, educació i esports
 Subvenció a escoles, empreses i professionals locals dedicats a la  

formació, creació, producció o exhibició artística
 Ajuts a les entitats culturals, esportives i del tercer sector per combatre 

l’emergència alimentària

631.000 €

1.100.000 €

500.000 €

479.000 €600.000 €

3.310.000 €

50 actuacions

Persones

Restauració

Cultura, educació 
i esports

Treball i 
empresa

Comerç

50 ACTUACIONS D’AJUT A  
FAMÍLIES, PERSONES TREBALLADORES, 
AUTÒNOMES, ENTITATS I EMPRESES DE 
DIVERSOS SECTORS AFECTATS

DURANT ELS DOS ANYS DE PANDÈMIA,  
S’HA INVERTIT 3.310.000 € PER FER 
FRONT ALS EFECTES DE LA CRISI DE  
LA COVID-19
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1
9 a 14 h. Formació bonificable de  
10 hores
Microsoft Office 365
Dominar l’eina de futur del treball col·labora-
tiu que reduirà dràsticament l’ús del correu 
electrònic en l’empresa.
Cambra de Comerç - Granollers

5
10 a 12.30 h. Jornada + networking. 
Empresa i emprenedoria
Avantatges del cooperativisme per orga-
nitzar-se i créixer. Com intercooperar?
Granollers Mercat – Ateneu Cooperatiu  
del Vallès Oriental

1 i 5
10 a 12.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Estoig bàsic de comunicació per donar  
a conèixer el teu negoci
Granollers Mercat

5
14.30 a 16.30 h. Formació. Comerç
Com fidelitzar la clientela a través  
de les xarxes socials
Descobreix els beneficis que aporten  
les xarxes socials al teu negoci.
Granollers Mercat

8
9.30 a 12 h. Formació presencial.  
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar  
una empresa
Granollers Mercat

19 i 21
10 a 12 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Utilització simple i eficient del certificat 
digital, la signatura electrònica i la factu-
ra electrònica
Granollers Mercat

22
9 a 15 h. Formació bonificable de 6 h. 
Empresa i emprenedoria
Taller de resiliència i tècniques d’adapta-
ció al canvi
Cambra de Comerç - Granollers

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

www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Abril 2022 

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

27
9 a 14 h. Formació de 15 h. Empresa  
i emprenedoria
Gestió eficient de la producció per  
complir amb els clients
Durant el curs es tracten temes com la defini-
ció i el càlcul de les previsions; la planificació 
d’operacions d’acord amb les previsions i la 
definició dels recursos necessaris, els objec-
tius i la gestió de la qualitat.
Cambra de Comerç - Granollers

9 a 13 h. Formació de 12 h. Empresa  
i emprenedoria
Lean Supply Chain Management
El curs vol dotar a l’alumne de les eines  
i conceptes bàsics per comprendre la  
metodologia Lean dins el sector de la logística 
i ser capaç d’adaptar-los i aplicar-los a la seva 
organització.
Cambra de Comerç - Granollers

28
14.30 a 16.30 h. Formació. Comerciants
Enamora els algoritmes de Facebook i 
Instagram i arriba a més públic
Aprèn com funcionen i aconsegueix més 
visibilitat.
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Emprenedoria social. Idees de negoci 
que aporten solucions a necessitats 
socials
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 20 h. 
Empresa i emprenedoria
Gestió i planificació de projectes
L’objectiu del curs és capacitar els alumnes  
per gestionar projectes, tant des de la  
perspectiva de l’equip de treball com de la del 
líder, atorgant-los les eines imprescindibles  
de gestió d’equips i recursos, disseny,  
planificació i execució d’un projecte.
Cambra de Comerç - Granollers

Ja es poden pagar amb Bizum  
els rebuts municipals
L’Ajuntament de Granollers incorpora l’opció de Bizum  
per poder fer pagaments immediats a la Seu Electrònica

• Entra a la Carpeta ciutadana i identifica’t amb certificat digital  
• O fes-ho directament amb la carta de pagament, sense identificar-te
• Decideix el mètode de pagament
• Autoritza l’operació a través de l’aplicació del mòbilgranollers.cat/pagament
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Calendari fiscal 2022

*En el moment de distribució d'aquest butlletí, ja no serà possible modificar la domiciliació del mes d'abril ni de maig. 

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

• 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

Aquest mes d’abril s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs:

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.

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

Exempcions:
- Persones amb discapacitat amb una minus-

validesa 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 Emis-
sions i Eco

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

BENEFICIS FISCALS

Per a més informació referent als beneficis fiscals consulteu les Ordenances Fiscals de l’exercici 
2022 a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers. 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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Enguany les Fires i Festes de l’Ascensió mar-
quen un canvi de rumb, mantindran l’essència 
de sempre, però amb una aposta clara per la 
sostenibilitat, la transició energètica, i l’econo-
mia verda i circular.
La darrera setmana del mes de maig se cele-
brarà en el marc de l’Ascensió la primera Fira 
d’Economia Verda i Circular (EVC), especialit-
zada en temàtiques com la mobilitat, l’energia, 
els residus, el consum sostenible i la producció 
agroalimentària de proximitat i ecològica, entre 
d’altres.

Fira de l’Economia Verda i Circular 

La nova Fira de l’Economia Verda i Circular de 
Granollers permetrà adaptar-se als nous temps 
buscant un encaix entre la història i el futur. 
Recuperarà conceptes de la tradició alhora que 
incorporarà les noves tecnologies per afrontar 
el reptes actuals.
La Unió Empresarial Intersectorial i PIMEC 
Vallès Oriental, la patronal de petites i mitjanes 
empreses de la comarca, han signat un protocol 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers 
per a l’organització de la Fira de l’Economia Ver-

La UEI i PIMEC Vallès Oriental col·laboren  
en les Fires i Festes de l’Ascensió

da i Circular, en el marc de la programació de 
les Fires i Festes de l’Ascensió de Granollers. 
Daniel Boil, president de PIMEC Vallès Ori-
ental, explica que “iniciatives de col·laboració 
com aquestes són les encertades per dinamit-
zar l’economia local”. Al seu torn, Joan Díaz, 
president de la UEI, veu aquesta col·laboració 
com “una via per prosperar cap a les economies 
sostenibles i innovadores”.
La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Granollers, Gemma Giménez, indica 
que aquestes col·laboracions “són clau per 
aconseguir la transició cap a l’economia verda i 
circular a la qual es vol arribar”.
El protocol de col·laboració que han signat la 
Unió Empresarial Intersectorial i PIMEC Vallès 
Oriental amb l’Ajuntament de Granollers, per-
met que els membres de la UEI puguin partici-
par en les reunions, trobades i grups de treball 
de caràcter tècnic entorn la Fira de l’Ascensió. 
També, intervenir en la definició dels contin-
guts de la fira que siguin d’interès per a les 
empreses, a més de prendre part activa a la fira 
mitjançant l’organització d’activitats, la partici-
pació en conferències, el lloguer d’espais firals 
o qualsevol forma de patrocini.
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Agafar una maleta i marxar. En un viatge només 
d’anada. Sense saber si mai hi haurà retorn. 
Aquest és el fil conductor del projecte “Només 
d’anada” que impulsa l’Ajuntament de Granollers. 
Es tracta d’una proposta multidisciplinària comis-
sariada per la filòsofa Eulàlia Bosch que parteix 
del poemari Solo Andata d’Erri de Luca, que va 
inspirar l’obra pictòrica de Piero Sacchetto.
D’aquí neix “Arrelats”, un projecte amb la volun-
tat d’enregistrar els relats de les persones que 
han fet un viatge només d’anada. 
A partir de la conversa entre dues persones, que 
es poden conèixer prèviament o no, s’enregistrarà 
un relat que explicarà la història de la persona mi-
grada, relat que també quedarà transcrit i guardat 
dins d’un pot de vidre juntament amb algun record 
de la persona vinculat al viatge. Aquests pots de 
“Converses en conserva” es podran consultar i es 
guardaran a la Biblioteca Roca Umbert.
Els dies que l’exposició estarà oberta, del 21 
d’abril al 22 de maig, es podrà veure una ins-

“Només d’anada” 
Relats sobre els viatges migratoris

RU_Arrelats_LlibretCaptacio_TR.indd   1RU_Arrelats_LlibretCaptacio_TR.indd   1 21/3/22   16:2621/3/22   16:26

tal·lació amb els poemes i els quadres dels dos 
autors italians, i la part expositiva exhibirà una 
obra de l’escultor Ramon Aumedes. 
El programa d’activitats paral·lel inclou diàlegs 
oberts al públic i a estudiants de secundària amb 
persones tan reconegudes com l’escriptor ghanès 
Ousman Umar; el metge i voluntari Albert Bell-
vert; el periodista i polític brasiler Jean Willis; la 
directora del Museu d’Història de la Immigració de 
Catalunya, Imma Boj; l’escriptora afganesa Nadia 
Ghulam; l’economista hongaresa Yudit Kiss; l’es-
criptora Najat el Hachmi i la cantant Yolanda Sei. 
També hi ha programada una actuació musical 
amb Cordes del Món, l’espectacle de circ Quatre 
parets i un sostre de Sputniks_Cia i la taula rodona 
“Migracions, diversitat i cultura popular catalana”, 
en què participaran l’investigador Nicolás Barbieri, 
el gestor cultural Oriol Cendra i l’escriptora i sociò-
loga Marta Rovira Martínez.
Durant el cap de setmana s’organitzaran taules- 
cafè, visites comentades a l’exposició i activitats 
familiars com contes, jocs i cançons del món. Qui 
vulgui enregistrar la seva història també ho podrà 
fer a Roca Umbert i a diversos espais de la ciutat, 
com ara les biblioteques, centres cívics, El Xiprer, 
el Centre de Normalització Lingüística i Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau. Les escoles de Gra-
nollers també participaran al projecte i els alum-
nes enregistraran relats que també es guardaran 
en conserva.
“Només d’anada” serà a la nau Dents de Serra de 
Roca Umbert i es podrà visitar de dijous a diumen-
ge del 21 d’abril al 22 de maig. 
Més informació a: www.rocaumbert.cat
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Després de dos anys de parèntesi a causa de la 
pandèmia, la Sala Tarafa ha tornat a acollir la 
Festa de l’Esport. L’acte ha tingut com a eix cen-
tral l’esport femení, i dones i nenes de diverses 
entitats esportives locals han conduït la festa per 
visibilitzar el paper de la dona en l’esport.
Les millors esportistes de 2021 han estat: Ingrid 
Valcárcel Rodriguez, del Club Atlètic Granollers; 
Jofre Cornella Ruiz, de l’Associació Granollers 

Esportiva; Abril Conesa Prieto, de natació 
artística del Club Natació Granollers; i Antonio 
Garcia Robledo, del Balonmano Granollers. Els 
millors esportistes del 2019 han estat: Sofia 
Téllez Lucero, del Club Esgrima Granollers; 
Víctor León Benítez, del Club Atlètic Granollers; 
Abril Conesa Prieto, del Club Natació Grano-
llers; i Adrià Figueres Trejo, del Club Balonma-
no Granollers.

Acte de lliurament de les Medalles de la Ciutat 2021 
a Conchi Caruda, a títol pòstum, i a l’EMT

El Teatre Auditori de Granollers ha estat l’esce-
nari de l’acte institucional de lliurament de les 
Medalles de la Ciutat. Un vespre emotiu, de re-
cord i de retrobament que ha començat amb un 
clam per la pau i de solidaritat amb les víctimes 
de la guerra a Ucraïna. 
Tot seguit, s’ha lliurat a títol pòstum la Medalla 
de la Ciutat 2021 a Conchi Caruda, membre 
fundadora de l’assemblea local de la Platafor-
ma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) i persona 

molt compromesa en l’àmbit social i polític. La 
segona Medalla de la Ciutat 2021 s’ha entregat 
a l’Institut Escola Municipal de Treball amb 
motiu del seu centenari. 
L’acte també ha servit per fer un reconeixe-
ment a la tasca de les treballadores i treba-
lladors de les residències de gent gran i a tot 
el col·lectiu de la sanitat per la seva dedicació 
i professionalitat durant la pandèmia de la 
Covid-19.

La Festa 
de l’Esport 
reconeix els 
i les millors 
esportistes 
de 2019 i 
2021

Els fills i el germà de Conchi 
Caruda i la directora de l’EMT, 
acompanyada de dos profes-
sors del centre, han recollit 
les Medalles de la Ciutat 2021

L’acte s’ha fet el 15 de març 
a la Sala Tarafa 
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abril

1
DIVENDRES

10.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
Avança en l’ús del telèfon mòbil
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans
Més info a: www.mcng.cat
Es repeteix cada divendres a les 17.30  
i a les 18.30 h

19 h | Cinema Edison
Cinema. La peor persona  
del mundo 
Es repeteix dissabte 2 a les 18 i 
20.30 h i diumenge 3 a les 19 h

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Les irresponsables 
Una comèdia irresponsable que  
escala minut a minut 
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Casino de Granollers 
32è Jazz Granollers Festival 
Seven Sides
Més info a: www.jazzgranollers.com

2
DISSABTE

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

12 h | Llibreria La Gralla 
Trenquem armaris. Club  
de lectura de temàtica LGTBI
L’última, la més petita,  
de Fàtima Daas
Conduït per Mariona Redbull 
Reserves a: activitats@lagralla.com

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari. Les dues cares  
de la lluna
Més informació a: www.mcng.cat
Es repeteix a les 17.15 i 18.15 h i 
diumenge 3 d’abril a les 11.15, 12.15  
i 13.15 h

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visites Guiades a l’exposició 
“Tu investigues!”
Més info a: www.mcng.cat
Es repeteix cada dissabte  
i els diumenges a les 11.30 h  
(excepte l’últim diumenge del mes)

17 h | Biblioteca Roca Umbert
Construcció i programació d’un 
robot amb Lego Spike Essential 
Activitat familiar (6-8 anys)
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17 h | La Troca
Ballada de danses del món
Activitat oberta i gratuïta 
Més informació a: www.passaltpas.cat
Org.: Passaltpas

17 h | Museu de Ciències Naturals
Joc de realitat augmentada 
Animals amagats
Reserves a: www.mcng.cat
Cada divendres i dissabte de 16 a 19 h 
i diumenge d’11 a 14 h

17 h | Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Hackató de Granollers 2030 
Ciutat jugable 
Activitat per a infants i joves 

18 h | Anònims Granollers
Presentació del llibre 
Naparra. Caso abierto 
Amb Jon Alonso, autor del llibre

18.30 h | Museu de Granollers
Performance. Otro modo de hacer 
juegos con las manos
Entorn de l’exposició “Història  
de les mans”

 

19 h | Casino de Granollers 
Inauguració. Exposició  
de pintura, de Rosa Planas

20.15 h | L’aplegador. Roca Umbert
Masterclass de swing amb 
Sandra Fuentes i Marc Heimann
A les 22 h es farà una ballada de swing 
amb el Dj. Swingular
Org.: Lindy Frogs

22 h | Sala de concerts Nau B1.  
Roca Umbert
Concert amb Bucòlic
Entrades a: www.escenagran.cat

23 h | Casino de Granollers
Festa dels 80’s

3
DIUMENGE

11 h | Pavelló Club Bàsquet Granollers
Visita guiada pels murals de 
Granollers
Amb Josep Margalef; artista, i Vanesa 
Jiménez; professora d’art de la UPG 

12 h | Cinema Edison
Cinema. Supercuc. I altres 
històries sobre l’amistat

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

17.30 h | Església de Sant Esteve
Concert. Les sept paroles du christ, 
de T. Duboi
Donatiu únic de 7 € (adults)
Més informació a: 
www.musicasacragranollers.org

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Musical. Bye bye monstre 
Un espectacle per fer fora tots  
els monstres cantant i ballant!
Compra d’entrades a: 
www.escenagran.cat
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4
DILLUNS

10 h | Arxiu de Granollers
Document del Mes. Film de Sant 
Jordi, 1976 de Joan Corbera
Mostra la celebració i representació 
de la llegenda al pati de l’Escola Sant 
Esteve
A partir del 4 d’abril a: 
www.granollers.cat/arxiu

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Espai Familiar Jaume Oller 
Espai gratuït per a famílies amb 
infants de fins a 3 anys
Cada dilluns i dimecres de 16 a 18 h

5
DIMARTS

10 h | Biblioteca Can Pedrals
Formació digital per a adults 
Aula digital oberta
Servei gratuït d’assessorament digital
Es repeteix cada dimarts i dijous.  
I els mateixos dies a la Biblioteca Roca 
Umbert a les 15.30 h
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16 h | Diferents punts de la ciutat
Bookcrossing de Sant Jordi 
Fins al 22 d’abril
Segueix les pistes a les xarxes socials 
del @grajove 

17.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Programa d’abordatge 
integral de casos de salut 
mental i addiccions d’elevada 
complexitat”
Amb Magda Casamitjana,  
directora del programa 
Org.: Daruma

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
Plugins per WooCommerce
Amb Esther Solà i Nahuai Badiola, 
Comunitat WordPress Granollers
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | La Rectoria 
Xerrada. “Joan Capri, el rei del 
monòleg i un dels mites de la 
cultura popular”
A càrrec de Jaume Aulet Amela, 
historiador de literatura, escriptor i 
professor universitari
Org.: AGEVO 

6
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 a: 
arxiu@granollers.cat
Es repeteix cada dimecres a les 16 h

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys)
Ecs, dracs!, amb Rosa Pinyol
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Granollers
Xerrada. Pla estratègic 
Granollers 2030
“Habitatge i reptes de futur.
Noves necessitats, nous models”
Amb Carme Trilla Bellart, Maria 
Sisternas Tusell i Pere Montaña i Josa

7
DIJOUS

19 h | Llibreria La Gralla
Presentació de llibre.  
Cuina o barbàrie, de Maria  
Nicolau, cuinera

8
DIVENDRES

16.30 h | GRA. Equipament juvenil
K-Event. Música i cultura    
coreana
Inscripció a: www.grajove.cat

18 h | Espai Tranquil. Barbany 
Presentació de llibre. Si tu vas  
al Cel, amb Antonio González 

20 h | Casino de Granollers
32è Jazz Granollers Festival 
Relleus, d’Edurne Arizu i 
JazzGranollers Ensemble
Més info a: www.jazzgranollers.com

9
DISSABTE

17 h | Museu de Ciències Naturals
Investiguem el canvi climàtic
Activitat per a nens i nenes de més  
de 10 anys, acompanyats d’un adult
Més info a: www.mcng.cat

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Simbiosi musical
Un maridatge meravellós que fusiona 
la música de banda i la cobla
Entrades a: www.escenagran.cat

19 h | Sala Tarafa 
Concert de piano amb Ignasi 
Prunés 
A benefici del projecte de Mans 
Unides VO de formació i integració 
socioeconòmica del jovent de Kisantu 
(RD del Congo)
Org.: Mans Unides Vallès Oriental

22 h | Casino de Granollers
Festa de country

11
DILLUNS

18.30 h | Cinema Edison
Cinefòrum. “Filosofia  
a la gran pantalla: la funció  
de la filosofia a Wittgenstein”, 
amb Joan Méndez Camarasa, 
professor de filosofia
Inscripció a: 
www.cinemaedison.koobin.com
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20
DIMECRES

18 h | Museu de Granollers
Sant Jordi entra al Museu  
de Granollers
Presentació de l’exposició dels dibuixos 
sobre la llegenda de Sant Jordi dels 
infants de 3r de primària de la ciutat

18.30 h | Anònims Granollers
Presentació de llibre.  
Diccionari biogràfic d’Estat Català 
i Estat Català sota el franquisme 
(1939-1968 )
Amb Fermí Rubiralta i Tomàs Callau

18.30 h | Roca Umbert
Aula Oberta. Anna Surinyach, 
fotoperiodista

21 
DIJOUS

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

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert 
Library Talks. Darth Vader  
and fathers-son-relationships,  
amb Cambridge School
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Roca Umbert 
Inauguració de l’exposició 
“Només d’anada”
Relats de viatges migratoris

19 h | Cinema Edison 
Òpera. Nabucco
Venda d’entrades a: 
www.cinemaedison.koobin.com

19 h | Anònims Granollers
Poesia. Diuen. Diuen. Diuen
Amb Joan Gener Barbany, Santi 
Montagud i Esteve Plantada 

19 h | Museu de Granollers
Conversa. “Les mans, els noms, 
l’autoria” 
Entorn de l’exposició “Història  
de les mans”, amb Cèsar Favà i 
Alexandra Laudo

20.30 h | Sala Tarafa
Conferència. Mes enllà del repte 
de ser persona. “Core dance: 
consciència corporal, emocional  
i energètica mitjançant el 
moviment”
Org.: Gran Centre Granollers

22
DIVENDRES

10 h | Plaça de la Porxada i carrer 
d’Anselm Clavé 
Fira del llibre i venda de roses

10 h | Arxiu de Granollers
Mostra virtual de cartells  
de Sant Jordi, anys 1977-2008 
A partir del 22 d’abril a: 
www.granollers.cat/arxiu

17 h | Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers
Inici de les inscripcions del 
programa “Viu la primavera!”
Més informació i inscripcions a:  
www.granollers.cat/viulaprimavera 

17 h | Pl. de la Porxada
Trobada d’autors comarcals
Amb Clara M. Clavell

17.30 h | Centre Cívic Can Gili
DiverCrea. Taller de pop-up  
de Sant Jordi
A càrrec de Núria Güell
Inscripció a: www.granollers.cat/
diverdivendres o presencialment  
als centres cívics

17.30 h | Roca Umbert
Tallers, joc i contes 
Salvem el Drac!
Org.: Drac de Granollers, amb el suport 
de La Troca i Biblioteca Roca Umbert

16
DISSABTE

18 h | Davant de la llibreria La Gralla
Sant Jordi. Signatura d’autors

20.15 h | L’Aplegador. Roca Umbert
Masterclass de swing  
amb Glòria Roca i Xavi Calderer
A les 22 h es farà una ballada de swing 
amb el Dj. Xacal
Org.: Lindy Frogs

18
DILLUNS

18 h | Sala la Miranda. Roca Umbert
Cinefòrum. Soñadores, 
de Bernardo Bertolucci (2003)

19
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica de l’Arxiu Muncipal
Grups de 10 a 11.30 h i de 12 a 13 h
Inscripcions a: arxiu@granollers.cat / 
93 842 67 37

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys)
Ecs, dracs!, amb Rosa Pinyol
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys). Contes  
en anglès. The Trip to Panama, 
amb Cambridge School
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | La Rectoria
Xerrada. “Plantes aromàtiques  
i medicinals”
Amb Joan Felip, Sebastià Asturgó,  
Joel Segarra i Joan Riera
Org.: AGEVO

19 h | Cinema Edison
Cinema. Mediterráneo
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4
DILLUNS

10 h | Arxiu de Granollers
Document del Mes. Film de Sant 
Jordi, 1976 de Joan Corbera
Mostra la celebració i representació 
de la llegenda al pati de l’Escola Sant 
Esteve
A partir del 4 d’abril a: 
www.granollers.cat/arxiu

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Espai Familiar Jaume Oller 
Espai gratuït per a famílies amb 
infants de fins a 3 anys
Cada dilluns i dimecres de 16 a 18 h

5
DIMARTS

10 h | Biblioteca Can Pedrals
Formació digital per a adults 
Aula digital oberta
Servei gratuït d’assessorament digital
Es repeteix cada dimarts i dijous.  
I els mateixos dies a la Biblioteca Roca 
Umbert a les 15.30 h
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16 h | Diferents punts de la ciutat
Bookcrossing de Sant Jordi 
Fins al 22 d’abril
Segueix les pistes a les xarxes socials 
del @grajove 

17.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Programa d’abordatge 
integral de casos de salut 
mental i addiccions d’elevada 
complexitat”
Amb Magda Casamitjana,  
directora del programa 
Org.: Daruma

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
Plugins per WooCommerce
Amb Esther Solà i Nahuai Badiola, 
Comunitat WordPress Granollers
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | La Rectoria 
Xerrada. “Joan Capri, el rei del 
monòleg i un dels mites de la 
cultura popular”
A càrrec de Jaume Aulet Amela, 
historiador de literatura, escriptor i 
professor universitari
Org.: AGEVO 

6
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 a: 
arxiu@granollers.cat
Es repeteix cada dimecres a les 16 h

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys)
Ecs, dracs!, amb Rosa Pinyol
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Granollers
Xerrada. Pla estratègic 
Granollers 2030
“Habitatge i reptes de futur.
Noves necessitats, nous models”
Amb Carme Trilla Bellart, Maria 
Sisternas Tusell i Pere Montaña i Josa

7
DIJOUS

19 h | Llibreria La Gralla
Presentació de llibre.  
Cuina o barbàrie, de Maria  
Nicolau, cuinera

8
DIVENDRES

16.30 h | GRA. Equipament juvenil
K-Event. Música i cultura    
coreana
Inscripció a: www.grajove.cat

18 h | Espai Tranquil. Barbany 
Presentació de llibre. Si tu vas  
al Cel, amb Antonio González 

20 h | Casino de Granollers
32è Jazz Granollers Festival 
Relleus, d’Edurne Arizu i 
JazzGranollers Ensemble
Més info a: www.jazzgranollers.com

9
DISSABTE

17 h | Museu de Ciències Naturals
Investiguem el canvi climàtic
Activitat per a nens i nenes de més  
de 10 anys, acompanyats d’un adult
Més info a: www.mcng.cat

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Simbiosi musical
Un maridatge meravellós que fusiona 
la música de banda i la cobla
Entrades a: www.escenagran.cat

19 h | Sala Tarafa 
Concert de piano amb Ignasi 
Prunés 
A benefici del projecte de Mans 
Unides VO de formació i integració 
socioeconòmica del jovent de Kisantu 
(RD del Congo)
Org.: Mans Unides Vallès Oriental

22 h | Casino de Granollers
Festa de country

11
DILLUNS

18.30 h | Cinema Edison
Cinefòrum. “Filosofia  
a la gran pantalla: la funció  
de la filosofia a Wittgenstein”, 
amb Joan Méndez Camarasa, 
professor de filosofia
Inscripció a: 
www.cinemaedison.koobin.com
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18 h | Espai Tranquil. Barbany 
Presentació de llibre. Antífones 
del silenci, amb Jordi Fusté 

19.30 h | Pl. de la Porxada
Pregó de Sant Jordi  
amb Alba Dalmau, escriptora

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Viu l’Orquestra i el Cor 
El Messies! 
Assaig obert i un comiat a càrrec  
del director musical, Corrado Bolsi
Més informació a: www.escenagran.cat

20 h | Llevant Teatre
Teatre. Lorca
Entrades a: www.escenagran.cat

23
DISSABTE

8 h | Centre Cívic Nord i pl. Jaume I  
el Conqueridor
Roses de Sant Jordi  
als Centres Cívics
Paradetes de venda de roses 
Org.: AV Hostal i AV Lledoner

10 h | Pl. de la Porxada i carrer            
d’Anselm Clavé 
Fira del llibre i venda de roses

10 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Espai de petits lectors
Org.: Biblioteques de Granollers 

11.15 h | Plaça de l’Església 
Taller de castells 
A càrrec dels Xics de Granollers

12 h | Anònims Granollers
Presentació de llibre. El retorno 
de los humildes. El proceso de 
cambio en Bolivia después de Evo
Amb Albert Noguera, autor del llibre

12 h | Cinema Edison
Teatre. La llegenda de Sant Jordi, 
amb la cia. Milnotes
Entrades a: www.escenagran.cat

12.15 h | Plaça de l’Església
Actuació dels Xics de Granollers

13.30 h | Plaça de l’Església
Concert - vermut 
Org.: Xics de Granollers

17 h | Placeta de la Sala Tarafa
XXIII Lectura Popular de 
Poemes d’Arreu del Món
Org.: Ateneu de Granollers

18.30 h | Pl. de la Porxada
Sardanes amb la cobla  
Ciutat de Girona
Org.: Agrupació Sardanista  
de Granollers

19 h | Casino de Granollers
Festa de salsa

24
DIUMENGE

10.30 h | Cinema Edison
Concert familiar. Sons de colors 
Entrades a: www.escenagran.cat
Segon passi a les 12 h 

11 h | Antigues escoles de Palou
Itinerari de ciutat 
“Palou. Paisatge rural,  
paisatge cultural”

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Lectura de poemes (+6 anys)
Cel poètic, amb Lola Casas
Reserves a: www.mcng.cat
Es repeteix a les 12.15 h

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita històrica del museu
Més info a: www.mcng.cat

17.30 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar 
La música d’avui 
Entrades a: www.escenagran.cat

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. El Messies  
d’Albert Guinovart
Entrades a: www.escenagran.cat

25
DILLUNS

17.30 h | Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Les Tertúlies de l’Arxiu. “Escola 
Municipal de Treball, dels anys 
20 als 70: records d’un centre 
referent per a generacions de 
granollerins”
Amb la participació d’antics alumnes  
i professors de l’EMT

19 h | Llibreria La Gralla
Club de lectura. L’instant abans 
de l’impacte, de Glòria Castro
Amb Jordi Sánchez

26
DIMARTS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
Excel exprés
Inscripció a: www.granollers.cat/ 
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica 
Debat: “La filosofia i els cafès. El 
sorgiment dels cafès i la Il·lustració, 
Karl Marx, l’existencialisme”
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal 
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | La Rectoria
Xerrada. “Caral-Supe, la primera 
civilització d’Amèrica”
Amb Francesc Bailón Trueba
Org.: AGEVO

27
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) 
Minimúsics, amb Albada Blay
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
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La celebració dels actes queda 
supeditada a la situació 
epidemiològica de cada moment.
Trobareu tota la informació 
actualitzada a:
www.granollers.cat/segueixcultura

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar 
Entre l’ornamentació de Couperin  
i el color de Ravel
Descobrim l’oboè!
Amb Eduardo Martínez i Jordi Torrent 
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. La versatilitat de l’oboè 
Un concert per a piano i oboè! 
Entrades a: www.escenagran.cat

21 h | GRA. Equipament juvenil
The Carmanyola Night  
i monòleg
Activitat gratuïta sense reserva

30
DISSABTE

10 h | Centre d’Arts en Moviment. 
Roca Umbert
Taller de moviment. Estudi 
obert amb Human Hood
Inscripcions a: www.rocaumbert.cat

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

17 h  | Museu de Ciències Naturals  
de Granollers
Taller familiar. Primers passos 
en la il·lustració naturalista  
(8 a 12 anys)
Inscripció a: www.mcng.cat

22 h | Sala de concerts Nau B1. Roca 
Umbert 
Concert amb Maruja Limón
Compra d’entrades a: 
www.escenagran.cat

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Activitat en línia. Literature and 
Critical Thinking. A happy ending 
was imperative. Queer identity in 
E.M. Forster’s Maurice (1971)
Amb Francesca Blanch, professora  
de literatura i d’Inorbis 
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Centre d’Arts en Moviment. 
Roca Umbert
Assaig obert. Japan,  
de la cia. Mabel Olea

19 h | Museu de Granollers
Conferència. “L’alimentació  
de la noblesa i del patriciat urbà 
català al segle XV”
Entorn de l’exposició “Retorn a 
Granollers del retaule gòtic de  
Sant Esteve”

20 h | Cinema Edison
Roig i Blanes. Una amistat  
de silencis, enrenou i bogeria
Amb la periodista Marta Vives
Presentació del documental sobre la 
relació d’amistat entre l’escriptora 
Montserrat Roig i Montserrat Blanes

28
DIJOUS

19 h | Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Xerrada. Amb G de Granolles 
Lluís Galbany, astrofísic i 
explorador de supernoves

29
DIVENDRES

17.30 h | Plaça de davant del Centre 
Cívic Nord
Viu la primavera. Jocs de taula  
a la plaça! 
A càrrec de la botiga Homoludicus 
Granollers i del Projecte Guspira 
Programa complet a:  
www.granollers.cat/viulaprimavera
Org.: XCC 

Les Biblioteques programen 
diversos grups de lectura 
mensuals pensant en les 
diferents franges d’edat i nivells 
d’aprenentatge:

Biblioteca Can Pedrals
La família Melops (6-7 anys)
Els Umpa Lumpes (8-9 anys)
Asteroide B612 (10-11 anys)
Errata (12-16 anys) 
Club de lectura Clàssics al dia
Club de lectura i cuina Reduccions

Biblioteca Roca Umbert
La Vall dels Mumin (6-7 anys)
L’illa de Mai Més (8-9 anys)
Andana 9 i 3/4 (10-11 anys)
Llibrepensadors (+12 anys) 
Ficció 1418 (14-18 anys)
Club de lectura Cremem els 
clàssics (+17 anys)
Club de lectura de novel·la
Club de lectura Literatura i arts

Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura Llegir el teatre

Museu de Ciències Naturals
Club de lectura Taxonomia

Cinema Edison 
Club de lectura Cinema

Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
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Xavier Guàrdia Marsal
President de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Granollers

 
Creu Roja té i tindrà un paper determinant 
en l’acollida de persones refugiades que 
fa més d’un mes s’han vist obligades a 
fugir d’Ucraïna per una guerra provocada 
per Vladimir Putin. S’estima que en pocs 
dies han sortit d’Ucraïna quatre milions 
de persones, majoritàriament dones i 
nens, uns milers dels quals han vingut 
a Catalunya. També a Granollers, per 
estar-s’hi o de camí a una altra destinació. 
L’estatut de protecció temporal garanteix 
als ucraïnesos la seva acollida i els 
seus drets. Xavier Guàrdia, president de 
l’Assemblea Comarcal de Creu Roja, explica 
com l’entitat gestiona aquesta crisi, en la 
sala en què fa tot just unes hores va passar 
una família ucraïnesa. El nen hi ha deixat un 
missatge nostàlgic i d’agraïment  
a la pissarra: “Estimo Espanya i Ucraïna”.
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Els drames 
quan no surten 

a la televisió 
segueixen 

existint

de legalització de la situació. Però hi ha gent que 
arriba i no porta res, només la maleta i no tenen cap 
xarxa de suport. És una fugida d’un lloc de guerra. És 
el moviment més gran de refugiats que hi ha hagut 
des de la Segona Guerra Mundial a Europa i amb la 
problemàtica que aquest fet comporta. 

Quina feina està fent Creu Roja sobre el terreny?

La societat internacional de Creu Roja és l’entitat que 
es coordina amb les societats nacionals de cada país. 
Sobre el terreny el protagonisme el tenen Creu Roja 
d’Ucraïna, de Polònia, dels països fronterers amb la 
zona de conflicte que és on van els refugiats i és on es 
fa la primera atenció. En un primer moment sempre 
els fem un enviament d’emergència que són normal-
ment materials de primera necessitat que ja tenim 
en estoc (estris de cuina, tendals per fer espais de 
protecció, mantes amb unes determinades caracterís-
tiques)... Això és el que s’envia per poder establir els 
camps de refugiats i poder donar aixopluc. 

Creu Roja compleix també altres funcions.

També portem a terme la localització de persones. 
A Ucraïna s’ha quedat gent i sovint no és possible 
establir-hi contacte. La Creu Roja ucraïnesa filia la 
gent que hi ha allà i si tu vols localitzar algú hi ha 
un sistema internacional de Creu Roja que sobre el 
terreny busca la persona i possibilita la comunicació. 
Psicològicament és una eina molt potent que també 
ens permet saber quan hi ha un perill.

Quines són les necessitats que es prioritzen en els 
refugiats que arriben a Granollers?

La prioritat és dotar-los d’un espai on puguin allotjar-
se per passar uns dies, per a aquells que no tenen un 
suport familiar o de coneguts a Granollers. El primer 
és allotjar-los i prendre’ls les dades, perquè hi ha tot 
un procediment de regularització de la situació de 
cadascun d’ells que hem de treballar juntament amb 
les autoritats. També ens trobem gent que simplement 
està en trànsit, que té intenció d’anar a d’altres ubica-
cions de l’Estat.

On s’allotgen?

Actualment els estem allotjant en hotels que la Gene-
ralitat de Catalunya posa a la nostra disposició i allà 
estan amb pensió completa. S’ha de fer molta feina 
amb ells perquè, a part de les necessitats bàsiques, 
s’ha de treballar molt el tema psicosocial, perquè 
venen d’una situació social molt greu, que els ha 
trasbalsat molt.

Quanta gent d’Ucraïna ha passat per la vostra seu?

A la nostra seu hem gestionat allotjament 
d’emergència per a 27 persones, de 8 nuclis fami-
liars, i, a banda, hem atès unes 180 persones més, 
per gestions diverses. A l’Oficina d’Acollida de 
l’Ajuntament de Granollers hi va tothom, també 
ucraïnesos que ja disposen d’un espai perquè tenen 
familiars o coneguts aquí. Aquests en principi tenen 
les primeres necessitats cobertes i han de fer el procés 

Xavier Guàrdia fa més d’onze 
anys que és president de 
l’Assemblea Comarcal de 
Creu Roja Granollers i més  
de 40 que n’és voluntari
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“La fugida d’Ucraïna és el moviment més gran de refugiats 
que hi ha hagut des de la Segona Guerra Mundial a Europa” 

A Creu Roja Granollers no recolliu material.
A Granollers no fem recollida ni de roba ni d’aliments 
ni de res, perquè Creu Roja treballa, com altres 
entitats, a partir de la recaptació econòmica perquè 
és molt més senzill fer arribar diners a la Creu Roja 
d’allà i, a més, és més barat. Enviar un tràiler o molts 
camions és car. Enviar diners és fàcil i d’aquesta ma-
nera fem dues coses: una, ells ho gestionen a partir de 
les necessitats reals que tenen sobre el terreny i no els 
enviem coses que no els fan falta; dues, reactivem el 
comerç local. Aquest és sempre el nostre protocol. 

Amb l’Ajuntament esteu treballant un dispositiu per 
donar suport psicosocial a les persones ucraïneses.
Sí, l’estem desplegant. Tenim algun psicòleg en 
plantilla que hi està treballant. Aquesta gent ve molt 
afectada psicològicament. A més aquí venen dones i 
nens. Els homes s’han hagut de quedar tots a Ucraïna 
mobilitzats. Per tant es produeix dispersió familiar i 
aquí el que intentem és que més o menys es vagin 
incorporant a la nostra societat i intentem apagar una 
mica aquest malestar. 

S’ha constituït una taula d’emergència per abordar 
la situació.
La idea de l’Ajuntament de Granollers és fer una taula 
de coordinació amb entitats com El Xiprer i Càritas 
on puguem sumar esforços i intentar no dispersar-
nos per arribar a més gent i de manera més efectiva i 
coordinats amb l’Ajuntament.

Davant d’aquesta crisi de refugiats heu notat la 
solidaritat de la gent de Granollers?
Sempre dic que la societat és molt solidària, mal-
grat el que a vegades pugui semblar. Quan hi ha 
una emergència com la crisi econòmica de 2008, la 
pandèmia de la Covid... tothom vol aportar alguna 
cosa, ja sigui diners o a vegades hores de voluntariat 
per ajudar a qui ho necessita. També ho hem notat en 
aquesta ocasió. I més en aquest cas d’una guerra que 
ha sobtat molt. La gent s’ha ofert molt. 

Solidaritat, fins quan?
Penso que l’emergència a Ucraïna durarà molts anys. 
No serà d’avui per demà, ni d’aquí a un mes, serà 
llarga. Hi ha hagut un flux de refugiats que ha sortit 
del país, uns 4 milions de persones, repartits en dife-
rents països. Hi haurà molta necessitat de suport a la 
societat. Que la gent tingui en compte que els drames 
quan no surten a la televisió segueixen existint. I aquí 
és on treballa Creu Roja. Som amb els que ja no tenen 
cap recurs.

Com puc ajudar Ucraïna?
www.granollers.cat/ajudaucraïna

Punt d’atenció a la comunitat ucraïnesa que arriba a Granollers
Per tal d’atendre les persones que fugen del conflicte i que estan arribant a 
la ciutat per instal·lar-se a casa de familiars i amics, l’Ajuntament de Grano-
llers ha posat a disposició un punt d’atenció centralitzat a l’Oficina d’Acollida. 
Des d’allà es canalitzen els tràmits per a l’empadronament, es proporciona 
assessorament en temes legals i s’identifiquen les necessitats puntuals que 
van sorgint.

L’Oficina d’Acollida és al carrer de Corró, 49, tel. 93 842 68 35. 
Horari d’atenció: laborables, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Oferiment residencial i acollida d’infants
Si teniu interès a oferir allotjament o a acollir infants, el Govern català fa un 
seguit de recomanacions:

Oferiments residencials. Tots els oferiments seran considerats però pri-
oritàriament es treballarà per allotjar les persones refugiades en places 
habilitades per part de les entitats especialitzades en refugi. Els oferiments 
s’han de vehicular a través del formulari de contacte: bit.ly/formulariGene
 
Acollida d’infants. El Govern català ha activat un circuit específic per atendre 
els infants i adolescents ucraïnesos que arriben sols a Catalunya i que no 
tenen tutors legals al país que en garanteixi els drets i preservi l’interès 
superior de l’infant. Si vols ser família d’acollida, consulta aquest enllaç:  
bit.ly/AcollidaFamiliaoMenor
La tramitació de la documentació de protecció temporal només es pot fer 
en uns punts habilitats. A la província de Barcelona el punt és a la Fira de 
Barcelona.

Entitats amb seu a Granollers que treballen per Ucraïna

Càritas
Càritas ajuda les víctimes de la guerra d’Ucraïna a través dels projectes 
humanitaris de Caritas Ukraine, que compta amb el suport de 36 organitza-
cions de la Confederació de Càritas per garantir l’accés a ajuda humanitària.

Podeu fer el vostre donatiu a: 
https://diocesanaterrassa.caritas.es/noticias/ucraina-es-dirigeix-catastrofe-hu-
manitaria

Creu Roja
La Creu Roja ucraïnesa i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) 
estan treballant sobre el terreny per donar resposta a les conseqüències 
immediates que la guerra té sobre la població civil.

Podeu fer el vostre donatiu a: 
https://www2.cruzroja.es/-/ayuda-crisis-ucrania
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Els grups municipals opinen

Inflación

Llevamos muchos meses escuchando la 
palabra “inflación” en los medios de comu-
nicación. Esta la sufrimos cuando llenamos 
el depósito del coche, cuando pagamos la 
compra del supermercado…
La inflación nos hace más pobres, dis-
minuye nuestro poder adquisitivo. Es un 
fenómeno silencioso que castiga con severi-
dad a los ciudadanos con menos recursos 
económicos.
Desde Cs, para paliar esta escalada de in-
flación, hemos registrado en el Congreso 
de los Diputados una proposición no de 
ley (PNL) para que se adapte el IRPF a la 
inflación y así amortiguar la pérdida de 
poder adquisitivo que se está sufriendo.
No puede ser que desde 2015 no se haya 
modificado la escala general del IRPF y 
que, desde esa fecha, según los datos del 
INE, el IPC haya aumentado en torno al 
12,8 %. Consideramos que no deflactar las 
tarifas del IRPF iría en contra del mandato 
constitucional, ya que el sistema tributa-
rio debe atender al principio de capacidad 
económica, es decir, evitar que aumente el 
tipo impositivo efectivo del contribuyente 
sin que este realmente haya aumentado sus 
ingresos en términos reales.
Por ejemplo, si se aumenta el salario un 
3 %, pero al mismo tiempo los precios 
suben un 4 %, no se tiene mayor capaci-
dad económica, sino menos, porque los 
ingresos permiten comprar menos bienes y 
servicios que antes. Y, sin embargo, a causa 
de la negativa de Hacienda a actualizar el 
IRPF, los trabajadores, al ganar más dinero, 
pagarían mayores impuestos. 
La situación se agrava cuando el Gobierno 
actual aumenta de forma injustificada 
su recaudación de impuestos. Deberían 
seguir el ejemplo de países como Francia, 
donde el gobierno liberal de Macron actua-
liza cada año sus tablas y tramos del IRPF 
para ajustar la inflación.
En 2021, los trabajadores españoles ex-
perimentaron la mayor pérdida de poder 
adquisitivo de los últimos años, mien-
tras que la Agencia Tributaria obtuvo una 
recaudación récord de 220.000 millones de 
euros, siendo 100.000 millones los recau-
dados por el IRPF… 
¿A qué están esperando para arreglar esta 
situación?

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

Després de parlar, comentar i especular sobre 
la notícia de més actualitat al món ara mateix, 
podem saber amb certesa qui agafarà el relleu 
de l’alcaldia a Granollers. Un altre tema que, 
agosaradament, afecta una part més repre-
sentativa de la població mundial és la crisi 
que ha desencadenat la guerra entre Rússia i 
Ucraïna. Amb les pitjors conseqüències que 
es poden imaginar.
Sense entrar en detall en les vides que s’han 
perdut o en l’epicentre del conflicte, pot ser 
interessant reflexionar per què pot ser una 
oportunitat per als inversors, emprenedors, 
ajuntaments o per a l’administració pública 
en general, els increments d’uns determinats 
productes dels quals n’érem i som depen-
dents.
Penso que tenim l’oportunitat d’acabar d’una 
vegada per totes amb alguns productes o 
serveis que ens lliguen de mans i peus. I la 
millor part és que es pot fer utilitzant el lliure 
mercat sense prohibir, taxar o sancionar. Que 
això ho sap fer tothom.
Si casualment la crisi està afectant alguns 
productes que són contaminants per al medi 
ambient o no renovables hauria de ser, a la 
vegada, una oportunitat per a emprenedors 
que vulguin crear empreses on facin servir 
productes alternatius als que estem acostu-
mats i sense un efecte mediambiental tan 
perjudicial.
Pel monopoli d’algunes d’aquestes empreses, 
un emprenedor més modest hauria de tenir 
les ajudes necessàries per part de les insti-
tucions perquè, per exemple, les societats 
tinguessin més benefici a l’hora de comprar 
un cotxe elèctric que un de gasoil. D’aquesta 
manera, els sortiria més barat als consumi-
dors, s’actuaria contra aquests monopolis i la 
gent sentiria que està ajudant el planeta. Però 
per fer això possible s’han de donar aques-
tes ajudes perquè el mateix mercat es reguli 
sense necessitat del martell castigador dels 
governs.
Pensant en l’exemple dels cotxes, no hauria 
d’haver-hi la creença popular que els cotxes 
elèctrics són per a rics. El més intel·ligent 
seria proporcionar les condicions o la in-
fraestructura perquè a la gent li surti més a 
compte comprar-ne un d’elèctric que un que 
no ho és.
Confio que en aquesta nova etapa que tindrà 
Granollers es pugui veure algun canvi en 
aquest sentit.

Arnau Peral
Voluntari Granollers per la Independència - 
Primàries Catalunya 
@PrimariesG
granollersxindependencia@granollers.cat

Crisi i oportunitats

CsPrimàries
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Era una notícia esperada, per la qual 
hem estat treballant molt de temps.
L’Ajuntament de Granollers i Adif, enti-
tat pública adscrita al Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana, hem 
signat un acord que permet avançar en 
el projecte de cobriment de les vies del 
tren de les línies R2 i R8, així com en 
la reordenació i millora de l’estació de 
Granollers Centre.
El conveni signat inclou, en una primera 
fase d’actuació, l’execució de les obres 
de cobertura de les vies del tren, en un 
tram de 400 metres comprès entre els 
carrers de Josep Umbert i d’Agustí Vi-
nyamata; 9.000 m2 nous d’espai públic 
que permeten incrementar el parc Torras 
Villà.
L’actuació comportarà millores de la 
mobilitat a peu, ja que escurçarà dis-
tàncies entre els barris a banda i banda 
de la via, alhora que desenvoluparà un 
sector urbanístic ordenat i de qualitat a 
l’avinguda d’Esteve Terrades.
Aquesta actuació també preveu una nova 
edificabilitat de 32.178 m² situada en 
els terrenys d’Adif que es desafectaran 
del servei ferroviari, cosa que ha de 
permetre destinar un 30 % a habitatge 
protegit (uns 140 habitatges del total). 
L’edificabilitat, que correspondrà a Adif, 
fa una reserva del 10 % d’aprofitament 
mitjà per a l’Ajuntament. El projecte 
ja està redactat i en fase de supervisió 
tècnica.
Continuar transformant Granollers és el 
nostre objectiu principal, per avançar en 
una ciutat endreçada, atractiva i tran-
quil·la, amb fermesa i objectius clars.
Espai públic com a espai per a la cohesió 
social i per a la transformació de Gra-
nollers. 

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Fa uns dies, l’Assemblea de militants i amics 
d’ERC a Granollers em va ratificar i escollir 
com la persona que encapçalarà la candida-
tura d’Esquerra Republicana a Granollers de 
cara a les properes eleccions municipals de 
l’any 2023.
El fet de tornar-me a presentar sorgeix del 
compromís i la voluntat de donar continuï-
tat a tota la feina que durant tants anys hem 
fet la gent d’ERC a la nostra ciutat. Un dels 
grans motius pels quals em presento com a 
candidata és posar en valor l’imprescindible 
paper de les dones al capdavant de la políti-
ca, també de la municipal. 
Però l’objectiu de presentar-me com a 
candidata no és un desig personal de poder 
o ambició política mal entesa. L’objectiu és 
liderar un equip de persones molt potent, 
divers, que aglutini totes les visions que el 
republicanisme reivindica. Un equip capaç 
de proposar una nova manera de fer políti-
ca, molt més ambiciosa, fresca i que trans-
formi les maneres de governar. Un projecte 
capaç de teixir una alternativa real a tants 
anys de govern d’un sol color a la ciutat.
El projecte que vull liderar passa per tenir 
una idea molt clara de ciutat; com volem 
que sigui Granollers al 2030, però també al 
2050 i com creiem que des d’ara comen-
cem a definir una ciutat més verda, on la 
mobilitat s’adapti a les noves realitats i avan-
cem cap a una ciutat cent per cent ciclable.
Volem també una ciutat més justa, on 
l’habitatge estigui garantit i les necessitats 
socials dels nostres ciutadans s’abordin de 
manera ambiciosa i amb garanties. 
I sobretot, volem que la nostra ciutat sigui 
capdavantera, que exerceixi la capitalitat i 
que esdevingui un referent en tots els àm-
bits que sigui possible. Hem deixat perdre 
molts trens. Ja no en podem perdre cap 
més.
Granollers necessita una nova manera de 
fer política, un salt endavant, un canvi de 
paradigma i per això ens cal ser molts més, 
sumar el màxim i sobretot seguir demos-
trant que representem una proposta sòlida 
i seriosa per superar tants anys en què la 
política ha tingut un sol color.
Nosaltres ho tenim clar i seguirem treba-
llant per una ciutat que estigui al costat de 
la gent, propera a tots els barris, a la cultu-
ra, al comerç. 

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

No War 

Si revisem la història recent, veurem que 
els conflictes entre Rússia i Ucraïna no 
han parat des de 2014, després que els 
russos es van annexionar la península 
de Crimea i que les regions ucraïneses 
prorusses de Donetsk i Lugansk es van 
plantar. L’alto el foc de 2015 es va violar 
contínuament i el procés de pau iniciat 
el 2019 entre el nou president Zelenski i 
Putin es va encallar.
Després dels Jocs Olímpics de 1980, quan 
tot allò era encara la Unió Soviètica, vaig 
viatjar a la ciutat de Kíiv. Era petita, però 
recordo una ciutat impressionant i em va 
impactar la fondària del metro, les ma-
teixes estacions on ara es refugien de les 
bombes multitud de persones. 
Arreu del món estem centrats a veure 
com avança el conflicte, sabent que en 
tota guerra el primer que es perd és la 
veritat, perquè cada bàndol utilitza la 
comunicació en benefici propi i els desin-
formats, és clar, som la resta del món. És 
inevitable no empatitzar amb el patiment 
de la gent, és impossible que el cor no 
se t’encongeixi i que la por ens envaeixi 
veient tanta destrucció. 
A Granollers, com a gran part del món, 
ens hem rebel·lat i hem denunciat aquesta 
invasió, no només amb declaracions i 
concentracions, sinó col·laborant en les 
necessitats que es marquen des de la 
zona del conflicte, promovent l’acollida 
d’infants ucraïnesos i la recollida dels 
donatius per canalitzar fons de cooperació 
i solidaritat. 
Esperem que la via diplomàtica els porti 
a negociar i a parlar, que és la millor 
manera d’aturar un conflicte d’aquestes 
dimensions; però cal voluntat per les dues 
parts, que esperem que arribi al més aviat 
possible. Ara, tota ajuda és poca.
Voldria acabar amb una frase de Maria 
Montessori, que em sembla el principi 
de tot: “Tothom parla de pau, però ningú 
educa per a la pau, la gent educa per a 
la competència i aquest és el principi de 
qualsevol guerra. Quan eduquem per 
cooperar i ser solidaris els uns amb els 
altres, aquell dia estarem educant per a 
la pau.” 
No War. No a la guerra.

Amanda Ramos
Regidora de Junts per Granollers

El cobriment de les vies2023

PSCERCJunts
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VENDA D’ENTRADES A WWW.ESCENAGRAN.CAT

RÈQUIEM DE MOZART

MAYUMANA

DOBLE CONCERT: SAIGON I SEYKALES DONES SÀVIES

SRA. TOMASA LORCA

LA RATETA

GRETA IELS TRIHUMANS

escena grAn:Granollers—CanovellesTemporada 2021—2022febrer—juny

https://www.granollers.cat/entornsescolars

