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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: El nou Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària Granollers, al carrer Girona

UNA MIRADA AL PASSAT

Si voleu veure més fotografies del passat de Grano-
llers, 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 maig

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 J. M. Viader 

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

FINS AL 15 DE MAIG
“Història de les mans”

DEL 6 AL 26 DE MAIG
“Premi Catalunya d’Ecodisseny 2021” 

DEL 24 DE MAIG AL 17 DE JULIOL 
“Museus i Liceu: una història 
compartida” 

Museu de Ciències Naturals 
FINS AL 29 DE MAIG
“Missing. The sixth extinction”

FINS AL 10 DE JULIOL
ALPINA. Mapes. Literatura. 
Paisatge

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

DEL 24 DE MAIG AL 29 DE JULIOL
“Panoràmiques de Granollers”

Biblioteca Roca Umbert
FINS AL 20 DE MAIG
“Climatubers: acció climàtica 
ciutadana”

Roca Umbert
FINS AL 22 DE MAIG
“Només d’anada.  
Relats de viatges migratoris”

Espai d’Arts de Roca Umbert
FINS AL 10 DE JUNY
“Reacció en cadena”

Centre Cívic Nord 
FINS AL 13 DE MAIG
“Atlas of youth”. Nuno Perestrel·lo

Cinema Edison 
FINS AL 24 DE MAIG
“Controles?”

Llibreria La Gralla
DEL 3 DE MAIG AL 18 DE JUNY
“Vermell”
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 5, 12, 19 i 26 de maig
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 6 i 20 de maig
Tot el dia. Plaça de la Corona

CABANA MARKET
Dissabte 7 de maig. Plaça de l’Església

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 7 de maig
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

MERCAT ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 7 i 21 de maig
Tot el dia. Plaça de les Olles

PARADA ENCANTS SOLIDARIS 
ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 7 i 21 de maig
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de maig
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de maig
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 7, 14 i 28 de maig
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DEL RECICLATGE I D’OCASIÓ 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TRES TORRES
Dissabte 7 de maig. Carrer de les Tres Torres

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT  
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Diumenge 8 i 22 de maig
De 8 a 14 h. Carrer de Rafael Casanova

MERCAT DEL DISC
Divendres 13 i dissabte 14 de maig
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

FIRA EMBRUIXA’T
Dissabte 14 de maig
Tot el dia. Carrers de Sant Roc, Santa Anna i places  
de les Olles, de la Caserna i de la Porxada

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

FIRA D’ART URBÀ
Dissabte 21 de maig
De 10 a 20.30 h. Carrer d’Anselm Clavé

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 21 de maig. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DE 2a MÀ 
ASSOCIACIÓ JUNTOS POR LOS NIÑOS
Dissabte 28 de maig
De 9 a 15 h. Plaça de la Llibertat

Informació actualitzada a:
www.granollers.cat/agenda 

Art, diàlegs i activitats 
familiars al “Només d’anada”
Si encara no heu visitat el projecte “Només d’anada” a la nau Dents 
de Serra de Roca Umbert teniu temps fins al 21 de maig. Es tracta 
d’una proposta multidisciplinària comissariada per la filòsofa Eulà-
lia Bosch que parteix del poemari Solo andata d’Erri de Luca, que va 
inspirar l’obra pictòrica de Piero Sacchetto. 
A la nau Dents de Serra es pot veure una instal·lació amb els poemes i 
quadres dels dos autors italians, i a la part expositiva també s’exhibeix 
una obra creada expressament per l’artista Ramon Aumedes.
Durant aquest mes de maig continua la programació paral·lela a l’ex-
posició. Inclou diàlegs amb personalitats reconegudes de diversos àm-
bits, com el de la directora i la responsable de Relacions Internacionals 
del Museu de Pessoa a São Paulo (Brasil) o el de l’escriptora afganesa 
Nadia Ghulam, que en el seu llibre El secret del meu turbant explica les 
adversitats de la seva vida. També hi haurà un espectacle de dansa-circ 
amb la Cia. Sputniks i un concert familiar amb Cordes del Món. Tots els 
divendres a la tarda hi haurà berenars amb el públic i dissabtes, visites 
comentades. 
“Agafar una maleta i marxar. En un viatge només d’anada. Sense saber 
si mai hi haurà retorn”. Aquest és el fil conductor de “Només d’anada”, 
impulsat per l’Ajuntament de Granollers i que es complementa amb 
“Arrelats”, un projecte amb la voluntat 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 migrada, 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 consul-
tar i es guardaran a la Biblioteca Roca Umbert. 
Tota la informació i l’agenda d’activitats la podeu consultar a  
www.rocaumbert.cat

RU_Arrelats_LlibretCaptacio_TR.indd   1RU_Arrelats_LlibretCaptacio_TR.indd   1 21/3/22   16:2621/3/22   16:26
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Gairebé 17 anys després que la Policlínica de 
Granollers tanqués les portes, el dimecres 27 
d’abril ha entrat en funcionament en el mateix 
espai al carrer Girona el nou Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària Granollers (CUAP). L’equi-
pament ocupa 762 metres quadrats a la planta 
baixa del nou edifici sanitari, en el qual el Servei 
Català de la Salut ha invertit 15 milions d’euros.
El nou edifici s’integra a la ciutat tenint en 
compte la trama urbana i connecta amb un 

A dalt, l’alcaldessa, Alba 
Barnusell i el conseller de 
Salut, Josep Maria Argimon, 
durant la inauguració del  
nou CUAP. A baix, imatge  
de l’edifici sanitari situat  
entre els carrers Girona  
i Marià Sans

passatge públic els carrers Girona i Marià 
Sans, i és justament en aquest espai on es tro-
ba l’accés al CUAP. El centre obre les 24 hores 
els 365 dies de l’any, dona cobertura a tota la 
població del Vallès Oriental i atén les urgènci-
es de baixa i mitjana complexitat, a fi d’evitar 
desplaçaments a les urgències dels hospitals. 
El 2021 el centre va fer una mitjana de 100 
atencions diàries.

Millor servei i atenció a més patologies

Dos dies després de l’entrada en funcionament, 
el 29 d’abril, el conseller de Salut, Josep Maria 
Argimon, i l’alcaldessa de Granollers, Alba 
Barnusell, han inaugurat el CUAP. Argimon ha 
destacat que les noves instal·lacions permeten 
incrementar la complexitat dels casos atesos i 
que, per tant, “ens permetrà poder diagnosticar 
més, millor i ser més resolutius”.
L’alcaldessa ha assegurat en el mateix acte 
que “Granollers fa un salt endavant en matèria 
de salut. Inaugurem la primera part d’un equi-
pament molt esperat, referència en l’imaginari 
de la ciutat; forma part del nostre paisatge 
i, per sort, comencem a omplir-lo altre cop 
de vida, amb unes instal·lacions de qualitat”. 
Barnusell ha reiterat que la salut és i serà una 
aposta ferma de la ciutat i que “quan posem 
les persones al centre, neixen grans acords i 
projectes”.

Entra en funcionament el nou Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària Granollers

REPORTATGE

El divendres 29 d’abril s’ha inaugurat 
el nou Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària Granollers (CUAP). 
L’equipament ocupa la planta baixa 
del nou edifici sanitari ubicat al carrer 
Girona que té 7.900 metres quadrats, 
ha suposat una inversió de 15 milions 
d’euros i és previst que funcioni a ple 
rendiment abans de finals d’any.
A les noves instal·lacions del CUAP 
s’atenen urgències de baixa i mitjana 
complexitat de la població del Vallès 
Oriental. El nou centre suposa una 
millora en la qualitat de l’assistència 
sanitària, permet atendre casos de més 
complexitat i evita desplaçaments a les 
urgències dels hospitals.

4

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MAIG DE 2022 NÚM. 206



El nou centre disposa de més 
espais per atendre urgències 
de baixa i mitjana complexitat

El nou equipament sanitari funcionarà  
a ple rendiment abans d’acabar l’any 2022

El nou CUAP en xifres:
• Obre les 24 hores els 365 dies de l’any
• Dona cobertura a tot el Vallès Oriental 

(450.000 habitants)
• Té un espai de 762 metres quadrats
• Hi treballen 30 professionals (repartits  

en dos torns: diürn i nocturn)
• Atén una mitjana de 100 visites diàries
• 3 consultes d’atenció ràpida
• 2 boxs polivalents
• 4 boxs d’observació
• 1 box d’aïllament
• 1 box de triatge
• 1 box de reanimació cardiopulmonar
• 1 sala de radiologia (operativa les 24 h)
• 1 laboratori
• 1 sala d’espera

En el nou emplaçament del carrer Girona, el 
CUAP compta amb tres consultes d’atenció 
ràpida, dos boxs polivalents, quatre boxs d’ob-
servació, un box d’aïllament, un box de triatge, 
un box de reanimació cardiopulmonar, una sala 
de radiologia, un laboratori i una sala d’espera, 
més les zones destinades a recepció, control 
central d’infermeria, sala de treball mèdic, ma-
gatzems i despatxos.
La directora del CUAP, la Dra. Montse Torrents, 
ha explicat que “continuem la feina iniciada l’any 
2020, en plena pandèmia, quan vam obrir de 
manera provisional el CUAP, i treballem estre-
tament amb l’Hospital de Granollers per donar 
resolució adequada, ràpida i de qualitat als 
usuaris d’urgències”.
Així doncs, les noves instal·lacions suposen 
una millora de la qualitat i l’assistència sani-
tària, així com per al personal que hi treballa i 
per a l’atenció dels pacients. Es guanya espai 
i llum solar, i les instal·lacions han permès 
augmentar la cartera de serveis. Algunes de les 
millores són, per exemple, el servei de raigs X 
les 24 hores, i el fet que ara es poden atendre 
més patologies que ja no cal que es derivin a 
l’hospital, com còlics nefrítics i hepàtics o crisis 
hipertensives.
El CUAP continua sent gestionat per l’Institut 
Català de la Salut, com fins ara, i manté una 
plantilla formada per 30 professionals que tre-
ballen en dos torns: diürn i nocturn.

Nous i millors serveis assistencials

El CUAP ocupa només la planta baixa d’un nou 
edifici sanitari de més de 7.900 metres qua-
drats repartits en cinc plantes i un soterrani. És 
previst que la resta d’espais entrin en funciona-
ment durant el quart trimestre d’aquest any. Hi 
haurà sis quiròfans de cirurgia menor i major 
ambulatòria, consultes d’atenció especialitzada 
(gestionats per la Fundació Hospital Asil de Gra-
nollers) i l’atenció a la salut sexual i reproducti-
va (ASSIR) territorial. També s’hi traslladarà la 
base de l’atenció domiciliària urgent de l’atenció 
primària, del Programa d’atenció domiciliària 
i equips de suport (PADES), i la base de Suport 
vital bàsic del Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM).
Aquest, però, no serà l’únic servei sanitari que 
obrirà les portes enguany a Granollers. També 
es preveu que abans d’acabar 2022 entri en fun-
cionament el nou edifici polivalent de l’Hospital 
de Granollers. Aquesta ampliació de l’Hospital, 
d’uns 9.000 metres quadrats, s’està construint 
en un solar cedit per l’Ajuntament i allotjarà el 
servei d’Urgències, que tindrà en el futur fins a 
90 punts d’atenció. La primera planta tindrà una 
capacitat de vint llits d’hospitalització polivalent 
i deu llits de crítics, que es podran doblar en cas 
de necessitat.
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Amb el suport deOrganitza 

Divendres 13 de maig 

 18 i 21 h. Teatre Auditori de Granollers
 Vidas enterradas. Dramatització 

d’un programa radiofònic sobre les 
víctimes de la Guerra Civil

Dijous 19 de maig

 18 h. Pati de Can Jonch. Centre  
de Cultura per la Pau

 Presentació del llibre El mestre 
Jaume Vivé Alerm. De Granollers  
a l’exili, de Montserrat Garriga

Diumenge 22 de maig

 11 h. Itinerari guiat 
 “Granollers, ciutat bombardejada”
 Preu: 4 euros. Més informació, 

reserva i consulta de descomptes: 
museu@granollers.cat o 93 842 68 40

Dimecres 25 de maig

 19 h. Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau

 Presentació del llibre 1939. La caigu-
da de Barcelona, d’Andreu Claret a 
càrrec de Mònica Bernabé, periodista

Diumenge 29 de maig

 11 h. Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau

 Caminada al bosc de la Pau

Dilluns 30 de maig

 18 h. Sala Tarafa
 Acte d’agraïment als testimonis 

del bombardeig de Granollers de 
31 de maig de 1938 

Dimarts 31 de maig

 9 h. Cementiri de Granollers
 Acte memorial del 84è aniversari 

del bombardeig de Granollers i 
d’homenatge a les víctimes

A partir de dilluns 30 de maig

 Nous testimonis del bombardeig  
a l’apartat Fons Orals del portal  
de l’Arxiu d’Imatges de l’Arxiu 
Municipal de Granollers

Portes obertes al refugi de la plaça 
de Maluquer i Salvador

 Dissabte 28 de maig, d’11 a 14 h  
i de 18 a 20 h

 Diumenge 29 de maig, d’11 a 13 h
 Dimarts 31 de maig, de 18 a 20 h

EXPOSICIONS

 Migració i desplaçament de les 
persones per causes ambientals

 Del 6 maig al 15 juny, a Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau

 Cara a cara con las violencias, 
relatos de resiliencia en  
Centroamérica 

 Del 23 de maig al 7 de juny,  
a la plaça de la Corona

 Granollers, ciutat bombardejada
 Del 28 al 31 de maig, a la plaça  

de Maluquer i Salvador

Per a més informació: 
www.granollers.cat/vilaobertaalapau 

Commemoració del 84è aniversari  
del bombardeig de 31 de maig de 1938

Col·laboren

Ateneu de Granollers / Biblioteques de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
Teatre Auditori de Granollers / Museu de Granollers / Editorial Alpina

Granollers commemora el 84è ani-
versari del bombardeig de la ciutat 
durant la Guerra Civil amb activitats 
de memòria històrica i de foment de 
la pau que s’agrupen en la progra-
mació “Granollers, vila oberta a la 
pau”. Entre les propostes hi ha, un 
any més, els programes d’educació 
per la pau i de coneixement dels 
drets humans adreçats a l’alumnat 
de la ciutat.
Així, el 20 d’abril, 400 alumnes de 2n 
de Batxillerat d’instituts de Granollers 
s’han trobat al Teatre Auditori per 
reflexionar sobre el bombardeig de 
1938 i el perill de les armes nuclears. 
L’objectiu de l’acte és que els joves 
que cursen el seu últim any escolar 
s’emportin per sempre el llegat del 
testimoni del bombardeig i el puguin 
transmetre a les generacions futures.

L’alumnat de 4t d’ESO farà aquest 
maig tallers amb el periodista i 
escriptor Albert Forns vinculats a 
la campanya “Contra l’oblit. Crida 
a la memòria del bombardeig”. 
Forns mostrarà testimonis del 
bombardeig i debatrà amb els 
alumnes sobre la importància de 
la memòria oral per establir el re-
lat quotidià de grans fets històrics.
Per últim, 14 centres educatius de 
primària i l’escola Montserrat Mon-
tero participen en el projecte “Per 
un món millor. ACTUEM!”. A través 
de diverses propostes, els infants 
treballen continguts vinculats a la 
situació de crisi ambiental que vivim, 
per construir alternatives per tenir 
una societat més justa i solidària que 
posi al centre la vida, els éssers vius i 
el planeta.
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L’alcaldessa de Granollers 
en la seva intervenció des de 
l’estació de Granollers Centre

La ministra de Transports presenta les actuacions 
d’integració ferroviàries que s’executaran a Granollers

BEQUES MENJADOR
PER AL CURS 2022/2023
Presentació de sol·licituds
Del 18 de maig al 15 de juny

A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA
seuelectronica.granollers.cat/bequesmenjador 

AL CENTRE CÍVIC NORD, AL C. LLEDONER, 6
Cal demanar cita prèvia a partir del 9 de maig
trucant al telèfon 010 o al 93 842 66 10

CITES PRÈVIES INFORMATIVES
De l’11 al 17 de maig, al Centre Cívic Nord
Cal demanar cita prèvia a partir del 2 de maig 
trucant al telèfon 010 o al 93 842 66 10

www.granollers.cat/bequesmenjador

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez, i l’alcaldessa de Gra-
nollers, Alba Barnusell, han presentat diversos 
projectes d’integració ferroviària que s’executa-
ran aviat a la ciutat. D’una banda, la cobertura 
de la via del tren, entre els carrers de Josep 
Umbert i d’Agustí Vinyamata, i la reordenació de 
l’estació de Granollers Centre.
L’acord entre l’Ajuntament de Granollers i Adif 
permet avançar i posar data al calendari, a ac-
tuacions llargament reivindicades i que contri-
bueixen a la transformació de la ciutat.
El projecte preveu la cobertura de 356 metres 
de vies, entre els carrers de Vinyamata i de Jo-
sep Umbert. Amb això, la ciutat disposarà d’una 

nova superfície d’espai públic i zona verda de 
més de 8.000 metres quadrats.
L’alcaldessa, Alba Barnusell, ha destacat “el 
treball conjunt de molts anys, una reivindicació 
històrica que finalment es materialitza, per-
met complir els compromisos i transforma el 
territori”. També ha explicat que el projecte 
“unirà dues parts grans de la ciutat amb una 
àmplia zona verda, una nova àrea de passeig 
per a la ciutadania: un gran avenç amb mirada 
a Granollers 2030”.

Reordenació de l’estació de Granollers Centre

Més imminent és l’inici del segon projecte pre-
sentat: la reordenació de l’estació de Granollers 
Centre, que està previst que es liciti abans de 
l’estiu amb un termini d’execució de 8 mesos. 
El projecte possibilitarà l’alliberament dels 
serveis ferroviaris dels terrenys actuals, 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.
La ministra ha afegit que amb aquest projecte 
“Granollers experimentarà una gran trans-
formació urbana que també servirà per crear 
habitatge social i equipaments”.
Tots dos projectes suposaran una inversió de 
prop de 18 milions d’euros i l’Ajuntament apor-
tarà 2 milions d’euros més per a les tasques 
d’urbanització.
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2 
10 a 12.30 h. Formació de  
5 hores. Empresa i emprenedoria
Ciberseguretat. Protegeix la teva  
informació
Granollers Mercat

3
9 a 14 h. Formació presencial  
de 30 hores. Empresa i emprenedoria
Comptabilitat general informatitzada. 
Iniciació
El programa utilitzat durant el curs  
serà el Contasol
Cambra de Comerç - Granollers

5
14.30 a 16.30 h. Formació en línia. 
Comerç
Publicitat a les xarxes socials
Granollers Mercat

9.30 a 13 h. Formació presencial  
de 10 hores. Empresa i emprenedoria
Planificació i gestió del temps
Granollers Mercat

9
10 a 14 h. Formació presencial  
de 10 hores. Empresa i emprenedoria
Innovació top en vendes
Ens focalitzarem en les tècniques de vendes, 
per conèixer, avaluar i poder implementar, 
des del primer moment, tècniques de vendes 
avançades que incideixin directament en una 
conversió més eficaç.
Cambra de Comerç - Granollers

10
11 a 14 h. Formació presencial  
d’11 hores. Empresa i emprenedoria
Gestió del transport marítim  
de contenidors
Obtindrem una visió transversal del comerç 
internacional, relacionant el transport marítim 
de contenidors amb operacions triangulars, 
formes de pagament i fiscalitat, entre d’altres.
Cambra de Comerç - Granollers

13
9.30 a 12 h. Formació en línea.  
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar  
una empresa
Granollers Mercat

9 a 13 h. Formació presencial  
de 8 hores. Empresa i emprenedoria
Nova normativa Intrastat 2022 -  
Operacions triangulars i compravendes 
interiors exemptes d’IVA
Aconseguirem bons coneixements de les 
obligacions contractuals i fiscals del comerç 
internacional, tant en les compravendes 
comunitàries com amb tercers països.
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

Maig 2022 

16
10 a 12.30 h i de 10 a 13 h. Formació 
de 8 hores. Empresa i emprenedoria
Com transformar una idea en un negoci 
d’èxit. Validació d’idees de negoci i  
elaboració d’un full de ruta
Granollers Mercat

17 
14.30 a 16.30 h. Formació en línia. 
Comerç
Edita fotos i vídeos per a les xarxes socials
Granollers Mercat

18
15.30 h. Formació presencial.  
Empresa i emprenedoria
Kit digital per a autònoms i micropimes
Granollers Mercat - PIMEC Vallès Oriental

9 a 14 h. Formació presencial  
de 30 hores. Empresa i emprenedoria
Nòmines, seguretat social i contractació 
laboral. Iniciació
Proporcionarem els coneixements  
i habilitats pràctiques necessàries per 
confeccionar nòmines en tots els supòsits 
que puguin donar-se en l’empresa així com 
l’elaboració d’assegurances socials i  
contractes de les últimes reformes operades.
Cambra de Comerç - Granollers

20
9.30 a 12 h. Formació en línia.  
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

10 a 14 h. Formació presencial  
de 10 hores. Empresa i emprenedoria
Iniciació a l’Excel
Ens iniciarem en el programa informàtic Excel 
amb la finalitat d’aplicar els nous coneixements 
de forma immediata al lloc de treball.
Cambra de Comerç - Granollers

24 
10 a 12.30 h. Formació de 5 hores  
en línia. Empresa i emprenedoria
Per qui, què, quan, on, com i per què 
publicar a les xarxes socials?
Granollers Mercat

26
11 a 14 h. Formació presencial  
d’11 hores. Empresa i emprenedoria
Com superar les expectatives del client
Anticipar-se a les necessitats del client  
i tenir un contacte regular de qualitat és  
imprescindible en la situació actual.  
Els clients són cada vegada més exigents  
i hem de ser proactius.
Cambra de Comerç - Granollers

31
9.30 a 13.30 h. Formació en línia.  
Empresa i emprenedoria
Negocis locals: com atraure clients de 
proximitat per Internet
Granollers Mercat
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Calendari fiscal 2022

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

• 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 dels rebuts domiciliats* 13/05/22, 13/07/22 i 13/10/22

ABRMARFEBGEN JULJUNMAI OCTSETAGO DESNOV

Aquest mes de maig 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

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

BENEFICIS FISCALS

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

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
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Del 24 al 29 de maig Granollers celebra les Fires 
i Festes de l’Ascensió. La 70a edició aposta pel 
canvi, sense renunciar als orígens, a la tradició 
i a la cultura. Aquest 2022, l’Ascensió fa un gir i 
reneix, pensant en clau de futur, fruit de la re-
flexió i del compromís de la ciutat amb un món 
millor i més sostenible. El nou model de Fires i 
Festes de l’Ascensió pren protagonisme amb la 
Fira d’Economia Verda i Circular, basada en la 
millora del benestar de la ciutadania i l’equitat 
social, la reducció dels riscos ambientals i el 
consum eficient dels recursos. Es converteix 
en un projecte transversal que implica tota la 
ciutat i el teixit econòmic, social i cultural cap a 
un model de vida més just, més equitatiu, més 
saludable i més sostenible. És el compromís 
de la ciutat amb el planeta, amb els objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS) i amb 
l’Agenda Urbana 2030. Un canvi d’enfocament 
compartit amb agents públics i privats, ha 
generat sinergies, que se segellen amb aliances 
per contribuir a fer una ciutat i un territori més 
responsable, més sostenible i compromès amb 
la transició verda. 

Fira d’Economia Verda i Circular

La Fira d’Economia Verda i Circular (EVC) es 
presenta com un projecte firal que aportarà 
un caràcter innovador, que ens farà repensar i 
reflexionar sobre com produïm i consumim. Es 

L’Ascensió 2022: cultura, tradició 
i compromís amb la transició verda

complementa amb EVC LAB, que esdevindrà 
punt de trobada professional per al coneixe-
ment, la innovació, el desenvolupament de pro-
jectes i l’establiment de relacions comercials. 
Les jornades tècniques, amb la participació 
d’especialistes de referència, fomentaran l’in-
tercanvi i creació de xarxa, a més de conèixer 
experiències i casos d’èxit.
Vinculada a la Fira d’Economia Verda i Circular, 
el dijous 26 de maig s’han programat unes ses-
sions tècniques adreçades a professionals, per 
innovar, conèixer casos d’èxit i crear xarxa.

Parc Firal

El Parc Firal de Granollers es convertirà en 
escenari de la Fira EVC, amb una segmentació 
d’espais i un centenar d’expositors i activitats. 
L’oferta comercial deixa enrere el caràcter mul-
tisectorial i s’especialitza en la nova temàtica de 
la fira, amb un 90 % dels expositors que s’hi es-
trenaran. Trobarem tres pavellons d’Economia 
Verda i Circular, que es complementaran amb 
activitats, tallers, exposicions i un espai fòrum, 
destinat a conferències i col·loquis.
L’espai gastronòmic es trobarà al pavelló “Men-
jar bé” amb food trucks i música. També s’hi 
veuran mostres pedagògiques sobre “Valors de 
pagès”, sensibilització sobre el malbaratament 
dels aliments o una mostra comercial dels 
productors de Palou i de la Xarxa de Productes 
de la Terra de la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
El sector d’automoció s’especialitza en la pro-
posta de vehicles sostenibles, amb una exposi-
ció de vehicles elèctrics, vehicles de mobilitat 
personal i transport públic. Així com un taller de 
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formació de conducció de patinets elèctrics 
i una mostra de vehicles d’ocasió.

Oficina de Rehabilitació Energètica 
d’Habitatges

En el marc de la Fira d’Economia Verda i Circu-
lar, l’Ajuntament de Granollers presenta l’Ofici-
na de Rehabilitació Energètica d’Habitatges. Un 
servei gratuït d’assessorament a propietaris i 
comunitats de veïns per assolir habitatges més 
confortables, saludables i eficients. 
Assessorament tècnic especialitzat per reduir 
el consum energètic, disminuir les emissions de 
CO2, millorar el confort dels habitatges i la seva 
revalorització i accedir a subvencions.

La cultura popular i tradicional, present  
a les festes

L’Ascensió comença amb el pregó, dimarts 24 
de maig, a la Sala Tarafa. Així es dona inici a la 
70a edició de les Fires i Festes, que enguany 
torna als carrers i les places. Una programació 
festiva que compta amb la participació clau de 
les entitats i les associacions de cultura popu-
lar i tradicional. En total es podrà gaudir d’una 
vintena activitats, del 24 al 29 de maig, amb 
gegants, ball, sardanes, concerts, havaneres, 
castells i danses tradicionals.

Fem un Llibre

Enguany es crearà el 41è Llibre Gegant i es 
recuperarà l’activitat a la plaça després de dos 
anys sense poder gaudir-lo per la pandèmia.
Divendres 27 de maig, dia de l’Ascensió, és 

quan nens i nenes fan un llibre, un llibre gegant 
i col·lectiu amb l’ajut de la seva imaginació i 
dels il·lustradors i il·lustradores que hi posen 
les imatges. A partir de les 10.30 h, la Porxada 
tornarà a ser un espai de creació, gràcies a 
aquesta arrelada activitat del Casal 
del Mestre i la Llibreria La Gralla.

La Passada

Aquest any es compleixen 23 anys del nou for-
mat de la Passada de l’Ascensió, amb l’excepció 
dels dos darrers anys; aquest maig celebrarem 
la 21a Passada moderna. L’any 2000, s’impulsa-
va i naixia un nou concepte de desfilada, enfo-
cada a mostrar la cultura i el folklore popular 
i tradicional. Així, granollerins i vallesans han 
pogut contemplar des d’aleshores elements 
singulars, sorprenents i majestuosos, arribats 
d’arreu, com la Moma del Corpus de València, 
els capgrossos de Saragossa o els titelles del 
Betlem de Tirisiti d’Alcoi, per citar-ne alguns.
El 2022 podrem fer la Passada que s’havia de 
veure l’any 2020: “La Pallassada, una Passada de 
nassos!” i que, com el seu nom bé indica, versarà 
sobre el món dels clowns i les pallasses. 
El dissabte 28 de maig, de 17 a 19 h podrem gaudir 
de diferents propostes al llarg del carrer d’An-
selm Clavé amb companyies reconegudes com 
La Bleda, Bergamotto Company, Black & Blue 
(Ricardo Cornelius i Cristi Garbo) i La Churry, que 
tindrà com a cloenda l’espectacle de la Cia. Bucraá 
Circus, a les 19.15 h a la plaça Maluquer.
Actuacions divertides, de nassos!, amb un 
espectacle poètic final que no deixarà indiferent 
a ningú.
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El 15 de maig, l’Orquestra de Cambra de Granollers torna a 
convidar el prestigiós oboista alemany Hansjörg Schellenberger, 
per dirigir La Pastoral, un concert vinculat al món natural que 
comença amb una obra mestra del gènere simfònic altament 
evocadora, La Simfonia Pastoral de Beethoven. Un autèntic 
orgull rebre qui probablement és el millor oboista del món. El 
Mestre, com l’anomenen els instrumentistes de vent, interpreta-
rà també la simfonia núm. 83 en sol menor La gallina de Haydn i 
L’Horloge de Flore de Jean Françaix. 
I el 29 de maig, el Cor Jove Amics de la Unió homenatja els 
nostres avantpassats amb un concert transformador, Les eines. 
Cançons que recorden personatges anònims que han fet gran la 
nostra terra durant segles treballant el camp i els conreus. 
Una selecció de melodies que acompanyaven tasques com segar, 
llaurar, batre, remar o veremar, arranjades per David Soler i 
Marcel Bagés per ser cantades polifònicament, sota la direcció 
escènica de Judith Pujol. Així, sentirem les veus del cor, però 
també els sons del ferro, la ceràmica i la fusta durant el treball; 
i viatjarem a través de les estacions, el repòs de les terres durant 
l’hivern, la sembra i l’explosió de la natura amb el bon temps i la 
recollida del fruit.

Maig és mes de clàssica al Teatre
Auditori de Granollers

Les Biblioteques de Granollers incorporen en el seu catàleg 
sis contes infantils escrits en Braille, relleu i tinta amb la 
intenció de ser inclusius i integradors. Els sis contes com-
binen el sistema d’escriptura Braille, amb lletres en tinta 
i figures en relleu, per tal que els infants i les famílies 
puguin fer junts una lectura del tot inclusiva. El Braille i 
el relleu permeten que els infants cecs o amb baixa visió, 
puguin interactuar amb el conte i fer-ne la lectura. D’altra 
banda, incloure el relat en tinta està pensat perquè les 
famílies o altres infants també el puguin llegir, mentre 
es familiaritzen amb l’alfabet Braille i n’aprenen alguns 
conceptes. 
Amb aquesta incorporació s’amplia el fons propi actual-
ment disponible de 23 novel·les per a adults i una per a 
públic juvenil, a més de dos llibres en Braille, relleu i tinta. 
A Granollers hi ha al voltant de 600 afiliats a l’ONCE amb 
diversitat funcional. Amb aquesta nova línia de col·la-
boració, la Xarxa de Biblioteques de Granollers fa un pas 
endavant per oferir una col·lecció més inclusiva.

L’ONCE dona a les Biblioteques de 
Granollers contes infantils inclusius

Jornades Culturals

de la

Gent Gran

38es

Granollers, del 9 al 15 de maig de 2022

Consulteu tota la programació a www.granollers.cat/jornadesgentgran
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1
DIUMENGE

11.10 h | Museu de Ciències Naturals 
de Granollers
Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues!”
Cada dissabte a les 16.30 h i diumenge 
a les 11.10 h (excepte el diumenge 29)
Més info a www.mcng.cat

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa contemporània. [Infi nit]
Presentació de l’obra a les 18 h
Conversa amb la companyia en 
finalitzar l’espectacle 

19 h | Sala Francesc Tarafa
Concert Sant Jordi 2022, 
amb Cordes del Sud
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

2
DILLUNS

19 h | Nau Dents de Serra
Pla estratègic Granollers 2030
“Els drets culturals a la ciutat 
del 2030. Cap a una ciutadania 
creativa”
Xerrada amb Gemma Carbó i Roberto 
Gómez de la Iglesia

3
DIMARTS

10 h | Biblioteca Can Pedrals
Aula digital oberta. Servei 
gratuït d’assessorament digital
Es repeteix cada dimarts i dijous, i a la 
Biblioteca Roca Umbert, a les 15.30 h

10.30 h | Can Jonch
Grup de documentació 
fotogràfi ca de l’Arxiu Muncipal
Es repeteix el dimarts 17 i 31
Inscripció a arxiu@granollers.cat o al 
tel. 93 842 67 37

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
Multiidiomes i multisites 
WooCommerce
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
Org.: Meetup WPGranollers amb el 
suport de WordPress Foundation

18.30 h | Rectoria de Sant Esteve
Xerrada. “Lesbos, el naufragi 
de l’Europa dels valors”
A càrrec de Lluís Caelles Garreta 
Org.: AGEVO

4
DIMECRES

16 h | Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de corres-
pondència històrica. “Obrim 
les cartes de la postguerra”
Es repeteix cada dimecres a les 16 h
Inscripció al 93 842 67 37 / 67 62 o a 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte. “Contes amb olor 
de cel blau” (+3 anys)
Amb Sherezade Bardají
Es repeteix el dia 10 
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Restaurant anònims
Presentació de llibre
Un espai al pentagrama
Amb Alba Nogueras i Jané, autora

5
DIJOUS

16 h | Espai Domum de l’Hospital 
General de Granollers
Curs d’artteràpia 
Per a pacients i familiars de l’Àrea 
d’Oncohematologia
Inscripcions a www.fphag.org/
activitats_domum
Org.: Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers

18.30 h | Abacus Granollers
Presentació de llibre
Cuando la vida duele
Amb l’autora, Irene López

19 h | Museu de Ciències Naturals 
de Granollers
Xerrada. “L’arribada de l’evolu-
cionisme a Catalunya: Lamarck i 
Antoni de Martí i Franquès”
A càrrec d’Agustí Camós Cabeceran, 
historiador de la ciència

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Diàleg. “L’amenaça. La fugida. 
L’exili”
Amb Jean Wyllys i Angélica Sátiro 
Entorn el projecte “Només d’anada”

6
DIVENDRES

10 h | Plaça de la Porxada
Jocs al carrer
Org.: Alumnes de 1r d’ESO Escola Pia

17 h | Museu de Ciències Naturals 
de Granollers
Joc de realitat augmentada 
Animals amagats
Cada divendres i dissabte a les 16 h, i 
diumenge a les 11 h

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

18 h | Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Medicina tradicional 
xinesa per al benestar femení”
A càrrec de Carolina Huertas
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18.30 h | Centre Cívic Can Bassa
Viu la primavera! Estampa 
la teva tote-bag
A càrrec de Núria Güell
Amb inscripció a www.granollers.cat/
viulaprimavera o presencialment

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada. “La història i trajectòria 
del Museu da Pessoa”
Amb Karen Worcman i Rosana Miziara 
Entorn el projecte “Només d’anada” 

20 h | Llevant Teatre
Teatre. La cantant calba
Es repeteix dissabte 7, en el mateix 
horari, i diumenge 8 a les 19 h

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Circ. The end is nigh 

21 h | GRA. Equipament juvenil
Concert. Dnit amb Maria Castell 
Margenat, cantautora

7
DISSABTE

9.30 h | Espai Natural de Can Cabanyes
Sortida (+3 anys) 
“Medi aquàtic a Can Cabanyes”

10 h | Cinema Edison
Jornada en homenatge
a Margaret Colomer Oliva
Org.: CESMVA

11 h | Plaça de l’Església
Cabana Market

12 h | Plaça de la Corona
Avui Cantem
En cas de pluja, a la Porxada

12 h | Plaça dels Cabrits
Taller infantil. “Vols recuperar 
la teva joia interior?” (+5 anys)
Org.: La Gralla

12.30 h | Església de Sant Esteve
Concert. La ½ dels Organistes 
de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya

17 h | Plaça de la Porxada
Ballada de Roda de Veterans
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

17 h | Biblioteca Roca Umbert
Creació d’un videojoc amb 
MakeCode Arcade (10-16 anys)
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista 
(+8 anys). “Poemari íntim” 
Amb Roberta Bridda
Inscripció 15 dies abans de la 
sessió a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Museu de Granollers
Visita familiar
Exposició “Història de les mans”
A càrrec d’Àgora Serveis Culturals

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Trencadís

20 h | Llevant Teatre
Teatre. La cantant calba

20.15 h | L’Aplegador. Roca Umbert
Masterclass de swing
Amb Mercè Garric i Jaume Rosset 
A les 22 h, DJ amb Jaume Rosset
Org.: Lindy Frogs

8
DIUMENGE

9 h | Centre Cívic Nord
Caminada popular
Org.: AV l’Hostal

12.20 h | Entrada del parc de Ponent
Passejada artística al parc 
de Ponent. “Mirant Jordi Benito”
Org.: Museu de Granollers

17.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Concert. “Música del Cel”
Nocturna. Noctes
Org.: Fundació Pro Música Sacra 
Granollers

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Mare de sucre, 
de Clàudia Cedó 
Conversa amb la companyia 
en finalitzar l’espectacle

9
DILLUNS

18.30 h | Cinema Edison
Cinefòrum. “Filosofi a a la 
gran pantalla: el concepte 
d’hiperrealitat de Baudrillard”
A càrrec de Joan Méndez Camarasa
Més informació al 938 443 027 
Inscripció a https://cinemaedison.
koobin.com

10
DIMARTS

18.30 h | Rectoria de Sant Esteve
Xerrada. “Les monarquies euro-
pees actuals en el context històric”
Amb Àngel Casals, doctor en Història 
Moderna, UB
Org.: AGEVO

11
DIMECRES

18 h | Centre Cívic Palou
Viu la primavera! 
Taller de sketching
“Dibuixem el passat de Palou”
Es repeteix el dia 18 a les 18 h
Inscripcions a www.granollers.cat/
viulaprimavera o presencialment

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada. “El secret del meu 
turbant”, amb Nadia Ghulam 
Entorn el projecte “Només d’anada” 

19 h | Museu de Granollers
Ponència. “Transformacions re-
cents del riu Tenes i de la conca del 
Besòs: de la bromera a la llúdriga” 
A càrrec de Manuel Isnard 
Org.: Centre d’Estudis de Granollers
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20 h | GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert

14
DISSABTE

10 h | Carrers de Sant Roc i  
Santa Anna
Fira Embruixa’t

12 h | Centre Cívic Nord
VIII Arrossada popular
Inscripcions al Bar Supongo 
Org.: AV Lledoner

12 h | Abacus Granollers 
Taller infantil  
Iniciació al manga 

17 h | Places de les Olles i Folch i Torres
Festa Blanca 
Activitats infantils durant tota  
la tarda, concert i sopar
Org.: Colla dels Blancs

17.30 h | Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. Jardí
Presentació de llibre 
Parlar amb els arbres,  
de Carme Clopés i Lola Casas

19.30 h | Museu de Granollers
La Nit dels Museus 2022
Quan les peces prenen vida.  
Del magatzem a la sala
Amb intervencions musicals

15
DIUMENGE

8.30 h | Plaça de la Porxada
39a Excursió Popular  
de Granollers
Org.: Agrupació Excursionista  
de Granollers

12 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Concert familiar  
amb Cordes del Món
Entorn el projecte “Només d’anada”

17.30 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. Beethoven, que 
em sents?, dirigit per Corrado Bolsi
Entrades a www.escenagran.cat

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. La Pastoral  
de Beethoven, dirigit per  
Hansjörg Schellenberger
Entrades a www.escenagran.cat

19.30 h | Sala Francesc Tarafa
Presentació de l’audiovisual 
Terra de Músics
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

16
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
Millora el teu perfil d’Instagram
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17
DIMARTS 

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys).
The Princess and the Pea 
Amb Cambridge School
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Rectoria de Sant Esteve
Xerrada. “Pop, rock i música 
d’avantguarda”
Amb Josep Maria Roger Rebordós
Org.: AGEVO

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada. “Migracions, diversitat  
i cultura popular catalana” 
Amb Marta Rovira, Nicolàs Barbieri  
i Oriol Cendra
Entorn el projecte “Només d’anada”

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Mapadeball
Es repeteix els dies 18, 19 i 20
Entrades a www.escenagran.cat

12
DIJOUS

10 h | En línia 
Taller d’activitat física i esport
Per a pacients i familiars de l’Àrea 
Oncohematologia
Inscripcions a www.fphag.org/
activitats_domum
Org.: Fundació Privada Hospital  
Asil de Granollers

17 h | Centre Cívic Jaume Oller
Viu la primavera! 
Mercat d’intercanvi (0-5 anys)
Consulta’n les bases de participació a 
www.granollers.cat/viulaprimavera

18.30 h | Abacus Granollers
Presentació de còmic 
1860 Castillejos, de Carlos Moran 
Conversa amb Carlos Moran i Andreu 
Zaragoza

19 h | Museu de Granollers
Conferència. “Connectar-se  
amb el més enllà: les relíquies  
a l’edat mitjana” 
A càrrec de Marc Sureda i Jubany, 
Entorn l’exposició “Retorn a Granollers 
del retaule gòtic de sant Esteve”

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada. “La bugaderia”,  
amb Yudit Kiss
Entorn el projecte “Només d’anada” 

13
DIVENDRES

17.30 h | Centre Cívic Nord
Representació teatral  
del Laboratori Artístic

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Vidas enterradas
Es repeteix a les 21 h 
Entrades a www.escenagran.cat

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Dansa-circ. Quatre parets  
i un sostre, amb Sputniks_Cia
Entorn el projecte “Només d’anada”
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18.30 h | Centre Cívic Can Bassa
Viu la primavera! Estampa 
la teva tote-bag
A càrrec de Núria Güell
Amb inscripció a www.granollers.cat/
viulaprimavera o presencialment

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada. “La història i trajectòria 
del Museu da Pessoa”
Amb Karen Worcman i Rosana Miziara 
Entorn el projecte “Només d’anada” 

20 h | Llevant Teatre
Teatre. La cantant calba
Es repeteix dissabte 7, en el mateix 
horari, i diumenge 8 a les 19 h

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Circ. The end is nigh 

21 h | GRA. Equipament juvenil
Concert. Dnit amb Maria Castell 
Margenat, cantautora

7
DISSABTE

9.30 h | Espai Natural de Can Cabanyes
Sortida (+3 anys) 
“Medi aquàtic a Can Cabanyes”

10 h | Cinema Edison
Jornada en homenatge
a Margaret Colomer Oliva
Org.: CESMVA

11 h | Plaça de l’Església
Cabana Market

12 h | Plaça de la Corona
Avui Cantem
En cas de pluja, a la Porxada

12 h | Plaça dels Cabrits
Taller infantil. “Vols recuperar 
la teva joia interior?” (+5 anys)
Org.: La Gralla

12.30 h | Església de Sant Esteve
Concert. La ½ dels Organistes 
de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya

17 h | Plaça de la Porxada
Ballada de Roda de Veterans
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

17 h | Biblioteca Roca Umbert
Creació d’un videojoc amb 
MakeCode Arcade (10-16 anys)
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista 
(+8 anys). “Poemari íntim” 
Amb Roberta Bridda
Inscripció 15 dies abans de la 
sessió a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Museu de Granollers
Visita familiar
Exposició “Història de les mans”
A càrrec d’Àgora Serveis Culturals

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Trencadís

20 h | Llevant Teatre
Teatre. La cantant calba

20.15 h | L’Aplegador. Roca Umbert
Masterclass de swing
Amb Mercè Garric i Jaume Rosset 
A les 22 h, DJ amb Jaume Rosset
Org.: Lindy Frogs

8
DIUMENGE

9 h | Centre Cívic Nord
Caminada popular
Org.: AV l’Hostal

12.20 h | Entrada del parc de Ponent
Passejada artística al parc 
de Ponent. “Mirant Jordi Benito”
Org.: Museu de Granollers

17.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Concert. “Música del Cel”
Nocturna. Noctes
Org.: Fundació Pro Música Sacra 
Granollers

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Mare de sucre, 
de Clàudia Cedó 
Conversa amb la companyia 
en finalitzar l’espectacle

9
DILLUNS

18.30 h | Cinema Edison
Cinefòrum. “Filosofi a a la 
gran pantalla: el concepte 
d’hiperrealitat de Baudrillard”
A càrrec de Joan Méndez Camarasa
Més informació al 938 443 027 
Inscripció a https://cinemaedison.
koobin.com

10
DIMARTS

18.30 h | Rectoria de Sant Esteve
Xerrada. “Les monarquies euro-
pees actuals en el context històric”
Amb Àngel Casals, doctor en Història 
Moderna, UB
Org.: AGEVO

11
DIMECRES

18 h | Centre Cívic Palou
Viu la primavera! 
Taller de sketching
“Dibuixem el passat de Palou”
Es repeteix el dia 18 a les 18 h
Inscripcions a www.granollers.cat/
viulaprimavera o presencialment

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada. “El secret del meu 
turbant”, amb Nadia Ghulam 
Entorn el projecte “Només d’anada” 

19 h | Museu de Granollers
Ponència. “Transformacions re-
cents del riu Tenes i de la conca del 
Besòs: de la bromera a la llúdriga” 
A càrrec de Manuel Isnard 
Org.: Centre d’Estudis de Granollers
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18
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos) 
“Cantem i gronxem!”
Amb Anna Farrés
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès 
Amb Cambridge School
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | Can Jonch
Presentació de llibre. “El mestre 
Jaume Vivé Alerm. De Granollers 
a l’exili”, de Montserrat Garriga
Org.: Editorial Alpina

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Mary Shelley and 
the morality in science
Amb Cambridge School. 
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Nau B1. Roca Umbert
Jornades de Talent Local. 
Amb G de Granollers
Xerrada amb Ivan Boix, director 
mundial de Disney Publishing 

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 
Xerrada. “Les fi lles dels 
estrangers i estrangeres”
Amb Najat El Hachmi i Yolanda Sey
Entorn el projecte “Només d’anada”

20
DIVENDRES

18 h | Plaça de davant del Centre 
Cívic Nord
Taller familiar. DiverRitme
Taller de percussió corporal, 
amb Santi Serratosa (+6 anys)

18 h | Centre Cívic Can Gili
Viu la primavera! 
Mercat d’intercanvi de roba
Consulta les bases de participació a 
www.granollers.cat/viulaprimavera

18 h | Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Medicina tradicional 
xinesa”, amb Xavier Borrell 

21
DISSABTE

10 h | Pl. Porxada, plaça de l’Església 
i plaça de Maluquer i Salvador
2a Fira d’entitats esportives 
al carrer

10 h | Centre d’Arts en Moviment
Taller intensiu de moviment,
amb Sol Vázquez 
Inscripcions a www.rocaumbert.cat

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

12 h | Abacus Granollers
Taller de lettering adreçat 
als més petits 

16.15 h | Museu de Ciències Naturals 
de Granollers
Planetari. “El cel de maig, 
fi nestra del cosmos” (+6 anys) 
Es repeteix a les 17.15 h i 18.15 h i 
diumenge 22, a les 11.15 h, a les 12.15 h 
i a les 13.15 h 
Més info a www.mcng.cat

20.15 h | L’Aplegador. Roca Umbert
Masterclass de swing
Amb Uxue Martínez i Gérard Nevot 
A les 22 h, DJ amb Gérard
Org.: Lindy Frogs

22 h | Nau B1. Roca Umbert
Doble concert. Saigon i Seyka
Entrades a www.escenagran.cat

22
DIUMENGE

10 h | Centre Cívic Nord
Botifarrada popular i torneig 
de palitrocs 
Recollida de tiquets el 18 i 19 de maig 
de 19 a 21 h al Centre Cívic Nord
Org.: AV de l’Hostal

11 h | Museu de Granollers
Itinerari guiat. 
“Granollers, ciutat bombardejada”
A càrrec de Cinta Cantarell i Aixendri
Inscripcions: museu@granollers.cat

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Òpera. Rigoletto
Xerrada prèvia a les 17 h

24
DIMARTS

18 h | Museu de Granollers
Mostra artística. “Art, Escola, Cura”
Treballs dels centres educatius 
de primària, secundària i batxillerat

18.30 h | Rectoria de Sant Esteve
Xerrada. “El cervell, la música 
i l’Alzheimer”
Amb Perfecto Herrera, doctor en 
Tecnologies de la Comunicació (UPF) 
i professor de l’ESMUC
Org.: AGEVO

19 h | Can Jonch
Presentació de llibre. “1939. La 
Caiguda de Barcelona”, d’A. Claret
A càrrec de Mònica Bernabé, periodista 
del diari ARA

25
DIMECRES

19 h | Biblioteca Can Pedrals. En línia
Literature and Critical Thinking. 
Crime novels: Patricia Highsmith’s 
Strangers on a train
Amb Marius Palmer-Brown
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
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Podeu consultar la programació de 
l’Ascensió, del 24 al 29 de maig,  
a les pàgines 12 i 13 del butlletí.

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

Amb la participació d’Albert Forns; 
escriptor, alumnat de l’Escola 
Pereanton i testimonis del bombardeig 
de Granollers

31
DIMARTS

9 h | Cementiri de Granollers
Acte Memorial del 84è aniversari 
del bombardeig de Granollers  
i d’homenatge a les víctimes

10 h | En línia 
Taller en línia de mindfulness  
per pacients i familiars de  
l’Àrea Oncohematologia
Inscripcions a www.fphag.org/
activitats_domum
Org.: Fundació Privada Hospital Asil  
de Granollers

16 h | En línia
Taller de nutrició i alimentació 
en oncologia per pacients i fami-
liars de l’Àrea Oncohematologia
Inscripcions a www.fphag.org/
activitats_domum
Org.: Fundació Privada Hospital Asil  
de Granollers

18.30 h | Rectoria de Sant Esteve
Xerrada. “Crear un jardí botànic 
per salvar la natura”,  
amb Pere Grau i Grau, 
economista i naturalista
Org.: AGEVO

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica.  
Debat: “La filosofia pren els 
carrers. La mirada cap a la sub-
jectivitat: Maig de 1968, Sartre, 
Foucault, Marcuse”, amb  
Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
Col·l.: UPG-Universitat Popular  
de Granollers

26
DIJOUS

20.30 h | Sala Tarafa
Xerrada. “Els territoris de l’àni-
ma” amb Xavier Guix
Org.: Gran Centre Granollers

27
DIVENDRES

Dansa. Bikini, amb la Cia. Bikini
Entrades a www.escenagran.cat

28
DISSABTE

09 h | Museu de Ciències Naturals  
de Granollers
Caminada. De Sant Marçal  
a Matagalls
Reserves a www.mcng.cat

11 h | Plaça Maluquer i Salvador
Portes obertes al refugi
Es repeteix a les 18 h, i el diumenge 29 
a les 11 h i el dimarts 31 a les 18 h

29
DIUMENGE

11 h | Can Jonch
Caminada al Bosc de la Pau 
i lectura lliure de textos
Col·labora: Ateneu de Granollers

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

11.30 h | Museu de Ciències Naturals 
de Granollers
Visita històrica al Museu
Reserves: www.mcng.cat

30
DILLUNS

18 h | Sala Tarafa
Acte de reconeixement dels tes-
timonis. Projecte “Contre l’oblit”

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



ENTREVISTAENTREVISTA A

Anna Estapé i Fiol
Pediatra i divulgadora sobre criança conscient i respectuosa

 
Anna Estapé (Granollers, 1986) és metgessa 
especialista en pediatria. Llicenciada 
el 2010 en Medicina a l’Hospital Clínic 
de Barcelona, s’ha especialitzat en 
dermatologia pediàtrica en hospitals de 
Barcelona, Londres i Boston. Ha obert 
consulta pròpia a Granollers per poder 
transformar les visites pediàtriques 
en espais de cura, de confiança i 
d’acompanyament a les famílies.  
És divulgadora de coneixements pediàtrics 
des de la mirada de la criança conscient 
i respectuosa a través de tallers, 
conferències i des de la seva web, blog 
i xarxes socials. Aquest Sant Jordi ha 
presentat el seu darrer llibre, La Lia deixa  
el bolquer.

“Ser mare  
m’ha fet ser 

millor pediatra, 
m’ha fet guanyar 

una sensibilitat 
diferent amb  
les famílies, 

m’ha permès 
tenir més 
empatia”

mília i es crea un vincle, majoritàriament les feia una 
infermera. Quan arribes realment a exercir Pediatria 
és quan t’adones que no pots fer-ho de la manera que 
a tu t’agradaria, treballava amb molta pressió. 
Arran de la baixa per embaràs i després la de mater-
nitat, el 2018, vaig crear la meva web i vaig començar 
a escriure a xarxes socials. Mai abans havia tingut tant 
de temps lliure. Les xarxes van tenir un creixement 
exponencial i em van començar a preguntar si feia 
medicina privada. La idea ja m’anava rondant, de 
crear un espai on pogués atendre sense presses, amb 
molta cura, respectant els temps i necessitats dels 
infants, guanyar-me la seva confiança... 
I el maig del 2020 vaig poder obrir la consulta. Per fi 
vaig poder oferir visites d’entre 40 minuts i una hora. 
Abans havia arribat a atendre en una tarda 50 pacients 
i ara n’atenc 6, i guardo espai per a urgències, per 
oferir seguiment a les famílies fora de consulta, resol-
dre els seus dubtes...

Quin és el teu enfocament pediàtric?

La medicina està en constant actualització. Hi ha 
àmbits que han canviat molt en els últims anys, com 
l’alimentació, la criança, el son o la lactància. L’enfo-
cament que jo ofereixo a la meva consulta és des de 
la criança conscient i respectuosa. Quan parlo de pe-
diatria actualitzada em refereixo a prioritzar i cuidar 
molt la lactància, posar les necessitats de l’infant al 
centre i no pas les nostres, intentar afavorir un aferra-
ment segur, respectar els temps de desenvolupament 

Quan descobreixes la teva vocació per la pediatria?

Des de sempre, des que soc conscient. De petita, ja 
deia que jo volia ser metge de nens petits. No recordo 
haver volgut ser cap altra cosa. Quan ja era més gran 
jo no deia que volia estudiar Medicina sinó Pediatria. 
Les mestres no em paraven de repetir que no podia 
estudiar Pediatria, que la carrera era Medicina i des-
prés t’havies d’especialitzar en Pediatria.

Com t’ha transformat la maternitat en l’exercici  
de la medicina?

Des que soc mare, a mi m’agrada molt definir-me 
com a mare i pediatra. Ser mare m’ha fet ser millor 
pediatra, m’ha fet guanyar una sensibilitat diferent 
amb les famílies, m’ha permès tenir més empatia, 
posar-me més a la seva pell. Ho visc diferent, més des 
de dins, entenent els neguits, oferint més detalls de 
com s’han de fer les coses... 

Com vas decidir obrir la teva pròpia consulta? 

Després de fer la residència a l’Hospital de Granollers, 
vaig anar enllaçant feines, fins a quatre llocs alhora. A 
l’ambulatori de Montornès, al de Sant Cugat, com-
binat amb guàrdies a l’hospital i consulta privada a 
Manlleu i a Granollers. Però a cap feina vaig acabar de 
trobar el meu lloc. Les guàrdies no em van agradar es-
pecialment, no eren un entorn on em sentís còmode. 
I al CAP, a les consultes privades i a les mútues atení-
em molts nens amb molt poc temps. I les revisions, 
que m’agraden molt, perquè coneixes molt més la fa-
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“L’educació dels nostres nens i nenes  
és una eina molt valuosa per millorar el futur”

dels nens i nenes, promoure el joc i el moviment 
lliure... El tema del son és molt representatiu: el son 
dels nens és evolutiu i tenen èpoques que s’han de 
despertar freqüentment perquè necessiten menjar per 
assegurar la supervivència. La necessitat de dormir la 
nit sencera és nostra, no dels bebès. El collit pot ser 
una solució per afavorir el nostre descans i alhora una 
lactància prolongada.

Combines la consulta mèdica amb la divulgació 
sobre temes de salut i de criança...
El 2018 vaig començar a publicar a la web i a les xar-
xes socials. Actualment, els pares i mares joves estan a 
Instagram i tenen molt d’interès en nous enfocaments 
sobre salut infantil i criança. Va ser amb aquesta xarxa 
que vaig tenir més impacte. De seguida va començar 
a haver-hi demanda de tallers i conferències. I quan 
vaig fer-ne de forma presencial, no paraven d’om-
plir-se. I una cosa alimentava l’altra. Vaig veure que tot 
aquest tema de la divulgació també m’agradava molt 
i que podia combinar-ho amb la consulta, que és la 
meva passió.

Què neguiteja més les famílies?
Principalment l’alimentació i el son. Qüestions de 
salut, primeres cures als nadons, primers auxilis, cor-
recte creixement i desenvolupament... També temes 
de salut emocional, de criança: com actuar amb les 
rebequeries, com posar límits, com ajudar a retirar el 
xumet i el bolquer de manera respectuosa i consci-
ent... L’educació dels nostres nens i nenes és una eina 
molt valuosa per millorar el futur. És vital educar els 
nostres fills des del respecte, des de l’empatia, ense-
nyant-los a respirar, acompanyant les seves emocions.

Acabes de publicar La Lia deixa el bolquer. 
Vam fer una presentació prèvia a Sant Jordi i va anar 
molt bé. Vam signar llibres a La Gralla i vam fer una 
xerrada on line de com retirar el bolquer de manera 
respectuosa, amb més de mil assistents. El conte explica 
tot el procés als nens, perquè ho entenguin, i ofereix 
consells a les famílies perquè puguin acompanyar amb 
respecte la retirada del bolquer, sense pressions, judicis 
ni retrets, des de la calma. És un conte editat en català i 
en castellà per B de Blok, de Penguin Random House, i 
les il·lustracions són d’Arancha Perpiñán.

També vas escriure el llibre Virus.
El vaig escriure en plena pandèmia. Vam veure la 
necessitat, juntament amb l’editorial, de parlar sobre 
els virus, no només del coronavirus, sinó dels més 

comuns: el rotavirus, el virus de la grip, el rinovirus, el 
del papil·loma humà, VIH, els virus que fan exantemes 
a la pell, boca-mà-peu, el mol·lusc contagiós, l’her-
pes... És un llibre amb molta informació, per a famílies 
i nens a partir dels nou anys. S’explica cada virus, els 
seus símptomes, com els podem tractar, la diferència 
entre virus i bacteris, les vacunes, el sistema immuni-
tari... Està editat en català per Cossetània i en castellà 
per Lectio, i les il·lustracions són d’Ariadna Reyes. 

Com has viscut la pandèmia des de la consulta?
Durant la pandèmia les famílies es van sentir molt 
desemparades i necessitaven atenció pediàtrica. No-
saltres no vam tancar la consulta en cap moment. A 
vegades em diuen: “És que vas obrir durant la pandè-
mia!”. Però justament això va ser un trampolí. Moltes 
famílies no tenien on anar i acudien a mi perquè 
necessitaven aquest espai.

En quins projectes o nous reptes estàs treballant?
Soc una persona molt inquieta. Ja tinc idees que 
s’estan movent de nous contes de temes de crian-
ça respectuosa. I m’agradaria reprendre els tallers 
presencials, oferint unes jornades més àmplies amb 
tallers diversos sobre salut i criança. A la consulta, 
m’agradaria oferir més serveis, ampliant l’equip i 
així oferir una atenció més integral. I en docència, 
just la setmana vinent imparteixo un curs universitari 
d’especialització en el son infantil, per a professionals 
sanitaris, amb aquesta visió respectuosa.
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els nostres fills 

des del respecte, 
des de l’empatia, 
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Els grups municipals opinen

Mascarillas fuera

Por fin llegó el momento de empezar a 
quitarnos la mascarilla, dando un paso 
más hacia la normalidad, hacia la vida 
anterior a la incidencia de la pandemia. 
Todos ansiábamos el momento de mostrar 
nuestros rostros y, especialmente, nuestras 
sonrisas.
Esta medida entró en vigencia el pasado 
día 20 de abril, gracias a la aprobación 
en el Congreso de los Diputados de la 
moción acordada entre Ciudadanos y 
PSOE para eliminar el uso obligatorio 
de la mascarilla en interiores, siempre 
y cuando la comunidad científica y las 
autoridades sanitarias lo permitan. La 
utilización de la mascarilla seguirá siendo 
obligatoria en farmacias, centros de salud, 
unidades de transfusión y residencias de 
personas mayores, así como en todos los 
medios de transporte público. Además, 
será recomendable su uso cuando haya 
contacto con personas vulnerables, es 
decir, embarazadas, pacientes con factores 
de riesgo, personas inmunodeprimidas o 
mayores de 60 años.
Una de las razones de peso de esta medida 
es que haya descendido tanto el número 
de contagios notificados como la inciden-
cia acumulada. Lo que denota que la alta 
tasa de vacunación en nuestro país, muy 
por encima de la media europea, ha sido 
un factor clave para combatir la inciden-
cia del virus. Algo de lo que debemos 
sentirnos muy orgullosos. Otros países 
de nuestro entorno también han tomado 
la decisión de prescindir de la mascarilla, 
es el caso de Francia, Países Bajos, Reino 
Unido o Bélgica.
Somos optimistas, aunque sabemos que la 
guerra aún no está ganada. Pero, después 
de tantos sacrificios, nos merecemos es-
tas buenas noticias, sobre todo por nues-
tros comerciantes, hosteleros o entidades 
culturales, pues han sufrido con gran 
virulencia las consecuencias económicas 
de la pandemia.
Cruzamos los dedos para que se mantenga 
esta tendencia positiva y podamos disfru-
tar todos de las terrazas y áreas comercia-
les de nuestra ciudad y, por supuesto, vivir 
en plenitud nuestra “Festa Major de Blancs 
i Blaus” en agosto ¡Qué ganas!

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

El mes d’abril que deixem enrere ens 
ha portat una de les millors notícies 
d’aquest any 2022, que sembla haver co-
mençat amb ganes de competir amb els 
anteriors pel que fa a desgràcies. Després 
de dos anys sense poder celebrar la diada 
de Sant Jordi com calia, aquest 23 d’abril 
hem pogut sortir al carrer i voltar per la 
Porxada remenant llibres i escoltant els 
autors locals. I ho hem pogut fer sense 
mascareta, complement que encara ara 
ens recorda tot el que hem hagut de 
passar.
Els de Granollers per la Independència – 
Primàries hem volgut aprofitar l’ocasió 
per presentar el segon volum de 1.477 
veus. Una sola història, en un acte molt 
festiu amb música en directe i amb la 
presència d’un bon nombre de persones 
que ens han acompanyat aquests tres 
anys de vivències municipals. Si en teniu 
l’oportunitat, llegiu el llibre perquè, 
tant aquest com l’anterior, són un reflex 
del que és el nostre grup municipal i 
el moviment de Primàries a Granollers. 
El recull d’articles il·lustra de manera 
força fidel el que el nostre grup repre-
senta. Una suma d’idees, de punts de 
vista, que ens diu que plegats tenim més 
força. Visions molt personals de la nostra 
ciutat, precedides per plantejaments més 
complexos al voltant de la independèn-
cia de Catalunya. Articles de granollerins 
i granollerines de tota la vida, compar-
tint coberta amb els punts de vista de 
granollerins d’adopció i de gent que no 
hi viu, però interessats en la nostra ciutat 
i el nostre país.
La configuració d’aquest segon volum és 
l’exemple a seguir de cara a la construc-
ció de la pròxima candidatura de Gra-
nollers per la Independència – Primàries 
a l’alcaldia, que, després de divuit anys, 
segur que ja no ocuparà Josep Mayoral. 
Totes les idees i tots els punts de vista hi 
seran benvinguts, sempre que tinguin 
Granollers i la independència de Catalu-
nya com a eix vertebrador.

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

El Sant Jordi més esperat

CsPrimàries
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Des de l’1 d’abril hi ha nova alcaldessa 
a Granollers, Alba Barnusell.
Alcaldessa preparada, connectada als 
problemes, neguits i ambicions de la 
ciutat i, el que és més important dels 
granollerins i granollerines, respectuosa 
amb tothom i amb totes les formes 
d’expressió. 
Des del grup municipal socialista i amb 
l’alcaldessa al capdavant, seguirem treba-
llant malgrat els ensurts de la pandèmia 
de la Covid i ara la guerra a Ucraïna 
responsabilitat de Rússia, en el progra-
ma de polítiques públiques progressistes 
que impulsa el govern de la ciutat, amb 
la mirada posada més enllà de l’any 
2023.
Un model que es basa, com és conegut, 
en el respecte, en el diàleg amb els 
grups municipals, i el conjunt de la 
societat civil i social, entitats espor-
tives, culturals i socials. En el diàleg 
amb les persones. En la màxima consi-
deració de la vida en comú. 
Diàleg i respecte, però també màxim 
compromís amb una manera de fer, que 
modestament opinem que ha anat bé a 
la ciutat; així ens ho han expressat els 
veïns i veïnes en forma de suport demo-
cràtic a les eleccions.
Cada dia ens enfrontem als problemes 
reals de la ciutat, amb una actitud 
positiva per resoldre’ls, a vegades, amb 
noves solucions per vèncer els reptes.
Convençut, a més, que l’alcaldessa 
Barnusell fixarà nous objectius, estem 
en una cruïlla on les diverses crisis, però 
també oportunitats, transformaran el 
model de vida, les economies i també la 
ciutat.
No permetrem que s’obrin noves esclet-
xes socials.
No hem perdut ni un bri d’empenta 
per encarar el futur, al servei de les gra-
nollerines i els granollerins.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Dies de canvi a la Casa Gran. Esperarem i valora-
rem, doncs. Amb tot, no costa res ser educat i dir 
que alguns volem que l’Alba, la nova alcaldessa, 
tingui sort. Si ella té encerts en la seva tasca muni-
cipal la ciutat hi sortirà guanyant. 
Nosaltres, però, estarem a l’altre costat de la trin-
xera, en un Ple on la majoria absoluta (a vegades) 
sembla que ens voldria moderats i servils. No pas! 
Tenim història republicana a la sang i el punt just 
de rauxa per malfiar-nos de l’obediència cega 
a lideratges imposats: som fills de la revolta, de 
bruixes i bandolers. Cap rei ha pogut acovardir 
mai les nostres consciències. Indesinenter. 
Comença un any (electoral) que es farà llarg, per 
cert. La nova alcaldessa vol repetir èxits i llorers 
antics. El seu mestre li deixa una ciutat, un govern 
i una idea com a penyora. Què en farà d’aquesta 
herència? No ho tenim clar. Jo crec que la nova 
alcaldessa té prou enginy per fer un relat propi 
de ciutat i que no caldria que mirés el retrovisor 
del passat constantment. Volem futur i debat, i ho 
volem ara. Volem confrontar el projecte Barnusell 
amb el projecte Maynou. 
Per què ho dic tot això? Perquè el primer discurs 
de la nova alcaldessa va ser òptim però massa líric. 
Nosaltres hi vam trobar a faltar quines paraules 
diferents i actuals farà servir per descriure la ciutat 
a partir d’ara. 
Cap paraula nova, cap idea diferent. Al Govern 
municipal hi queda la vella guàrdia, avesada al 
tedi i al “qui dia passa, any empeny’’. Hi queden 
uns regidors joves que ja són molt vells, per cert. 
La suma d’anys que alguns porten a l’Ajuntament 
és indicatiu d’això que els dic. Anys que, aquests 
regidors i regidores, només han governat amb 
majoria i no coneixen ni tenen pràctica de govern 
en coalició. Avui, que la societat és diversa, dinà-
mica i canviant. Curiós. 
Sumat, també, al fet que practiquen una política 
tècnica i sense ideologia. Què vull dir amb això? 
Doncs que alguns dels regidors del Govern local 
no han tingut mai la necessitat de concretar per 
què fan la política que fan. La majoria absoluta els 
protegeix d’haver-se de definir i posicionar més 
enllà de grans titulars buits de contingut polític. 
Així, la manera de defensar el projecte socialista 
a la ciutat es converteix en un cúmul de frases 
suades i repetides mil i un cops. 
Em sembla que ha arribat l’hora de marcar nous 
rumbs, doncs. De perfilar noves idees que dibui-
xin una Vila Oberta diferent. Empeltada d’allò 
positiu que hem fet fins ara, però impulsant –amb 
molta més valentia que l’actual– accions encami-
nades a quatre reptes bàsics: una aposta clara per 
la igualtat d’oportunitats (més beques i ajudes a 
la petita i mitjana empresa); un impuls a la ciutat 
feminista; un renovat esforç per fer de la cultura 
i l’educació l’objectiu essencial i compartit de la 
política local; i la multiplicació d’accions per a 
descarbonitzar la ciutat i fer-la sostenible. 

Pau Llobet i Roura
Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM

Primavera, llibres i roses

Des de fa unes setmanes ja tenim la 
primavera instal·lada aquí, amb boscos i 
camps que verdegen gràcies a les espera-
des pluges de fa unes setmanes i que han 
contribuït a reduir els temors a un estiu 
amb sequera severa. Amb la irrupció de la 
floració pròpia de l’època arriba el pol·len 
i les al·lèrgies, però amb la novetat des del 
passat 19 d’abril que qui les pateixi pot 
combatre-les lliurement amb l’ús de la 
mascareta, ja sense imposicions, tret d’al-
gunes excepcions com ara centres mèdics, 
sociosanitaris, farmàcies o transport públic.
Enguany, amb la primavera, hem vist florir 
també la vida al carrer, a les entitats i asso-
ciacions de pobles i ciutats, amb el desig 
compartit per tothom de tornar a un cert 
concepte de normalitat després de més 
de dos anys de pandèmia. Hem recuperat 
exposicions, exhibicions, mercats, fires i 
un ampli ventall d’activitats, bullici que 
en definitiva dona singularitat i caliu al 
territori. 
Però, com diu el refrany, “la primavera la 
sang altera” i com que no tot són flors i 
violes, el significat d’aquesta dita s’ajusta 
força bé al moment actual que vivim. És 
obvi que aquesta primavera està farcida 
d’alteracions que mitjans de comunicació 
i xarxes socials ens expliquen i recorden 
constantment i que, com a individus, 
comprovem prou amb el preu dels serveis 
essencials o en la compra diària, entre 
moltes d’altres coses.
Aquesta estació que tan m’agrada ha 
tingut un inici i tindrà un final, i desitjo 
que tota aquesta alteració s’esvaeixi i es 
transformi en un estiu càlid, viu i animat, 
on regni la raó i el seny, quan tot es rege-
nera i reneix. Carrers que amb el recent 
Sant Jordi s’han omplert i que es continu-
aran omplint de vida, de roses o de llibres. 
Una primavera que ens condueixi a un 
món sense llances ni sang, a cap lloc del 
planeta. 
I que ens permeti, després de dos anys 
llargs i molt durs –amb un esdevenidor 
encara complicat com s’està comprovant 
amb el conflicte d’Ucraïna–, reflexionar i 
poder pensar com reiniciar-nos, reinven-
tar-nos, transformar-nos. Com renéixer 
amb nous valors i vèncer les pors. I, 
sobretot, que no ens manquin ni llibres ni 
flors…

Laura Sabatés i Ortega
Regidora de Junts per Granollers

Alba Barnusell, alcaldessa

Els testos  
s’assemblen a les olles, 
pel cul o per les vores

PSCERCJunts
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