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Vista aèria de la ciutat, 1950
Vista aèria de Granollers amb l’església de Sant Esteve al 
centre. En aquesta fotografia es poden observar infinitat 
d’edificis que s’han transformat o que han desaparegut, com 
fàbriques, la Caserna o l’Estació MZA.
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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: L’estand de l’oficina Granollers Rehabilitació 
Energètica en el marc de la Fira d’economia Verda i Circular de l’Ascensió.

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 juny

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

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

Museu de Granollers 
“Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de Sant Esteve”

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

DEL 2 DE JUNY A L’11 DE 
SETEMBRE 
“Dimonis. Ex-orcismes  
i in-orcismes” 

Museu de Ciències Naturals
DEL 9 DE JUNY AL 7 DE JULIOL
“Elements4life”

FINS AL 10 DE JULIOL
“Alpina”

Biblioteca Can Pedrals
DEL 13 AL 30 DE JUNY
“Visca la revolució!”

Centre Cívic Nord
FINS AL 10 DE JUNY
“Laboratori artístic:  
fotografies del procés”

DEL 14 AL 26 DE JUNY
Exposició del grup de dibuix  
i pintura de l’AV Lledoner

Biblioteca Roca Umbert
DEL 28 DE JUNY AL 22 DE JULIOL
Exposició-joc “Faulari”

Barbany. Espai Tranquil
DEL 8 DE JUNY AL 7 DE JULIOL
“My pottery art”. Marta de Juan
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juny
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 3 i 17 de juny
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 4 de juny
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

MERCAT ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 4 i 18 de juny. Tot el dia. Plaça de les Olles

MERCAT DE RECICLATGE I OCASIÓ  
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TRES TORRES
Dissabte 4 de juny
Tot el dia. Entre carrer Vallès i la Masia Tres Torres

PARADA ENCANTS SOLIDARIS 
ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 4 i 18 de juny
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de juny
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

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

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

BOTIGUES AL CARRER  
COMERCIANTS DEL REC AL ROC
Dissabte 11 de juny
Tot el dia. Carrers de Sant Roc, Santa Anna  
i plaça de la Caserna

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 11 i 25 de juny
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT 
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Diumenge 12 i 26 de juny
De 8 a 14 h. Passeig del parc de Ponent i carrer  
de Rafael Casanova

OPEN NIGHT. ASSOCIACIÓ GRAN CENTRE
Divendres 17 de juny. Carrers del centre

MERCAT DE 2A MA A CAN BASSA
Dissabte 18 de juny. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DE 2a MÀ 
ASSOCIACIÓ JUNTOS POR LOS NIÑOS
Dissabte 25 de juny
De 9 a 15 h. Plaça de la Llibertat

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

Informació actualitzada a www.granollers.cat/agenda 

Granollers, capital 
internacional de l’handbol
Aquest mes, la nostra ciutat tornarà a ser punt de trobada inter-
nacional d’equips d’handbol d’arreu del món. Del 22 al 26 de juny, 
la Federació Europea d’Handbol (EHF) organitza els Campionats 
Europeus Màsters d’Handbol per a homes i dones. 
Hi participaran 42 equips d’11 països de 6 categories diferents (a partir 
de 33 anys). Es preveu disputar 102 partits en diversos escenaris de 
la ciutat: al Palau d’Esports i a la pista annexa, i al pavelló del Parquet.

Torna la Granollers CUP

I del 29 de juny al 3 de juliol, torna la Granollers CUP, el torneig 
internacional d’handbol base més important del sud d’Europa. Des-
prés de 2 anys d’aturada a causa de la pandèmia de la Covid-19, el 
Club Balonmano Granollers organitza altre cop la competició amb la 
participació de 286 equips femenins i masculins (d’aleví a júnior) de 
13 països.
Un total de 4.500 persones s’han acreditat per a la 22a edició 
d’aquesta cita internacional. Els partits es disputaran en 16 espais 
diferents de Granollers, les Franqueses i Canovelles. L’escenari prin-
cipal de la Granollers CUP serà el Palau d’Esports.

Més informació: 
www.bmgranollers.cat i https://granollerscup.com/cat 
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No en som conscients però el 21 % dels gasos 
d’efecte hivernacle es generen en els habi-
tatges. Sabem que la concentració d’aquests 
gasos contribueix a incrementar la temperatura 
mitjana de la Terra. Ara es presenta una bona 
oportunitat per mitigar aquestes xifres. D’una 
banda, l’arribada dels fons europeus Next Gene-
ration i d’ajuts municipals encaminats a fer via-
bles obres de rehabilitació energètica d’edificis, 
pisos i cases. De l’altra, l’obertura de Granollers 
Rehabilitació Energètica, una oficina situada al 
carrer del Rec, 50, on s’ofereix un servei gratuït 
d’acompanyament tècnic, administratiu i finan-
cer a propietaris que vulguin rehabilitar.
A l’oficina hi treballen experts energètics que 
visiten l’habitatge o la comunitat de pisos i fan 
propostes per rehabilitar façanes, finestres, 
cobertes, instal·lar plaques solars, etc. A més, 
orienten sobre professionals de confiança per 
poder fer les obres, revisen els pressupostos, 
fan seguiment de l’obra fins al final i tramiten 

Presentació de l’oficina 
Granollers Rehabilitació 
Energètica. Aquest servei 
comparteix espai amb 
Granollers Habitatge, al  
c. del Rec, 50

les subvencions necessàries. El personal de 
l’oficina es complementa amb una persona que 
farà recerca dels possibles propietaris interes-
sats a rehabilitar i personal administratiu.
Granollers Rehabilitació Energètica es coordina 
amb les oficines tècniques de rehabilitació dels 
col·legis d’arquitectes i aparelladors, i els admi-
nistradors de finques que hauran de validar la 
documentació tècnica per procedir a la reforma.

Majoria d’habitatges antics

Un 58 % dels habitatges de Granollers es van 
construir abans de 1980. Aquest fet vol dir que, 
si no s’hi ha fet cap remodelació, es van edificar 
majoritàriament sense aïllaments, amb tanca-
ments de fusta vells i vidres simples, així com 
amb sistemes d’aigua calenta sanitària (ACS) 
i calefacció poc eficients. Aquesta necessitat, 
juntament amb els actuals màxims històrics 
del preu de l’energia i la possibilitat de rebre 
les subvencions esmentades, fan que s’obri una 
oportunitat única per rehabilitar. 

Revisar les factures de llum, gas...

Granollers Rehabilitació Energètica també ajuda 
la gent a revisar les factures de llum i gas i fa 
propostes per reduir-ne l’import; segueix gesti-
onant la pobresa energètica i també incentiva la 
promoció de les comunitats energètiques.  

Granollers Rehabilitació Energètica,  

nova oficina per a la millora dels edificis i habitatges

REPORTATGE

És el moment de decidir-se a 
rehabilitar pisos i cases. Els governs 
posen sobre la taula subvencions 
extraordinàries destinades a millorar 
energèticament les llars, amb un 
mateix objectiu: frenar l’escalfament 
global del planeta i reactivar 
l’economia. L’Ajuntament de Granollers 
destina aquest any 440.000 euros en 
aquest concepte i, a més, centralitza 
en una sola oficina tot l’assessorament 
per fer realitat obres d’aïllament de 
façanes i cobertes, d’accessibillitat, 
etc. Actuacions encaminades també a 
reduir les factures energètiques que 
paguem cada mes i a aconseguir unes 
llars més saludables, confortables i 
respectuoses amb el medi ambient.
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Servei gratuït d’acompanyament per fer casa teva més confortable, sostenible i eficient

hi guanyes tu, hi guanya el planeta
viu millor i  estalvia

Et proposem com millorar
energèticament casa teva i t’ajudem
a trobar professionals de confiança

T’aconsellem

T’ajudem a trobar subvencions
i finançament per a la teva

reforma energètica

Busquem solucions
Contacta amb

nosaltres

T’escoltem

Anem per feina
Tramitem i gestionem

la reforma

Tothom hi guanya
Millores casa teva
i el medi ambient

Un equip professional al teu servei en una sola oficina

Finançat per: Servei impulsat per:

granollersrehabilitacio@granollers.cat

granollershabitatge.cat

C. del Rec, 50 - 08401 Granollers

93 860 12 00

Contacte

www

L’Ajuntament destinarà 440.000 € per a la  
rehabilitació energètica d’habitatges aquest 2022

Per ser atès a Granollers Rehabilitació Ener-
gètica cal demanar cita prèvia en el correu 
granollersrehabilitacio@granollers.cat o per 
telèfon al 93 860 12 00. L’horari de l’oficina és 
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i divendres, de 9 
a 13 h. Dimarts també de 16 a 18 h.

Fons Next Generation 

Els fons Next Generation són uns diners extra-
ordinaris procedents d’Europa destinats a com-
batre els efectes de la pandèmia que s’allarga-
ran fins al 2026. Tenen com a principal objectiu 
que els edificis d’habitatges disminueixin un 
mínim del 30 % el consum d’energia primària 
no renovable (Epnr). És a dir, que es redueixi 
l’energia procedent de combustibles fòssils 
com el gas natural, el petroli, etc. I també que 
s’abaixi la demanda energètica anual global de 
refrigeració i calefacció en un 25 %.
Aquests fons, a més de promoure la rehabili-
tació energètica, són també una ocasió per re-
soldre altres possibles deficiències en façanes, 
instal·lacions, accessibilitat i elements comuns 
dels edificis. 

Diferents subvencions

Els fons s’estructuren en diferents línies de 
subvencions. Un programa destinat a barris; un 
per a la rehabilitació d’edificis sencers; un per a 
habitatges individuals i un darrer per subvenci-
onar documentació relacionada amb els edificis 
com els certificats energètics, l’ITE (Inspecció 
Tècnica de l’Edifici) i el llibre de l’edifici. 

En els programes de barris i edificis les sub-
vencions van directament relacionades amb la 
reducció de consum d’energia primària no re-
novable (Epnr). A més reducció de consum, més 
subvenció. Si la reducció de consum d’energia 
primària no renovable arriba al 60 % la subven-
ció serà del 80 %.
En el cas dels habitatges individuals els requi-
sits per rebre subvenció són una reducció de de-
manda del 7 % o, alternativament, una reducció 
del consum d’energia primària no renovable del 
30 %. La quantitat màxima d’inversió subvenci-
onable és de 7.500 €/habitatge, sent la inversió 
mínima de 1.000 €/habitatge. La subvenció 
cobrirà el 40 % de l’actuació amb un màxim de 
3.000 €/habitatge.

Oberts els ajuts per als edificis

Ja és possible presentar les sol·licituds per 
rebre subvenció per a la rehabilitació d’edi-
ficis unifamiliars i plurifamiliars fins al 31 de 
desembre. Seran subvencionables les actuaci-
ons de rehabilitació iniciades posteriorment a 
l’1 de febrer de 2020 i poden estar finalitzades 
en el moment de la presentació de la correspo-
nent sol·licitud, i també aquelles que encara no 
s’hagin iniciat. Els edificis han de disposar, amb 
caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud 
de la subvenció, de l’informe de la Inspecció 
Tècnica de l’Edifici (ITE).

Programa promogut per l’Ajuntament de Granollers per a 
la rehabilitació energètica dels habitatges del municipi.

Destinat a propietaris de pisos i cases que vulguin reduir 
la despesa energètica, tenir una llar més confortable, 
saludable i respectuosa amb el medi ambient.

Et fem un acompanyament personalitzat i gratuït durant 
tot el procés de reforma.

Quines millores
pots fer en el teu habitatge?

· Acompanyament gratuït i personalitzat 
 des d’una única oficina

· Assessorament tècnic professional

· Gestió administrativa de tot el procés de reforma

· Tramitació de subvencions i finançament

Per què és oportú rehabilitar ara?Què t’oferim?

Com ho pots finançar?

Hi guanyes en:

T’ajudem, gratuïtament, a trobar subvencions 
i finançament adequats a les teves necessitats.

Et posem més fàcil
la reforma energètica
de casa teva

Habitatges molt envellits

Preus de l’energia a màxims històrics

Aïllament i
tancaments

Autoconsum
fotovoltaic

Calefacció i
climatització

Accessibilitat
i conservació

d’edificis

Creació de
comunitats

energètiques

Energies
renovables

Habitatges
intel·ligents
(domòtica)

Noves subvencions municipals

Bonificacions fiscals

� Una llar més confortable

� Reduir la factura energètica

� Un habitatge més respectuós 
 amb el medi ambient

� Reduir la pobresa energètica

� Augmentar el valor del teu immoble 
 i facilitar-ne el lloguer

Oportunitat de rebre
fons europeus (Next Generation)

Servei gratuït d’acompanyament per fer casa teva més confortable, sostenible i eficient

hi guanyes tu, hi guanya el planeta
viu millor i  estalvia

Et proposem com millorar
energèticament casa teva i t’ajudem
a trobar professionals de confiança

T’aconsellem

T’ajudem a trobar subvencions
i finançament per a la teva

reforma energètica

Busquem solucions
Contacta amb

nosaltres

T’escoltem

Anem per feina
Tramitem i gestionem

la reforma

Tothom hi guanya
Millores casa teva
i el medi ambient

Un equip professional al teu servei en una sola oficina

Finançat per: Servei impulsat per:

granollersrehabilitacio@granollers.cat

granollershabitatge.cat

C. del Rec, 50 - 08401 Granollers

93 860 12 00

Contacte

www
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440.000 € d’aportacions municipals

A banda de disposar d’aquests fons extraor-
dinaris Next Generation, l’Ajuntament també 
aportarà una subvenció complementària, de 
manera que sumat a un possible préstec i a 
l’estalvi energètic mensual que obtingui cada 
habitatge, la quota a pagar mensualment de les 
actuacions fetes serà força reduïda i assequible 
per a molta gent. En aquest sentit l’Ajuntament 
disposa de 440.000 euros per a aquest any 2022 

per complementar els ajuts europeus esmen-
tats i ajudar la ciutadania a portar a terme la re-
habilitació. Fins i tot es preveu subvencionar el 
100 % de les actuacions en casos de persones 
amb dificultats econòmiques, per evitar que la 
presència d’una família vulnerable no faci viable 
la rehabilitació.
A aquests avantatges caldrà sumar-hi els 
beneficis fiscals que pugui aplicar l’Ajuntament 
com, per exemple, la bonificació de l’IBIU per 
haver instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic 
o elèctric per a l’autoconsum. 

Grup Primer de Maig

Entre les diferents línies de subvenció dels fons 
Next Generation n’hi ha una de destinada a 
barris, a la qual l’Ajuntament de Granollers ha 
presentat la candidatura del Grup Primer de 
Maig per fer possible una rehabilitació integral 
d’alguns dels seus 550 habitatges, edificats 
en dues fases els anys 1957 i 1961 per l’Obra 
Sindical del Hogar. Serà l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, dependent de la Generalitat, qui 
determinarà si el Grup Primer de Maig rebrà 
aquests fons.
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Reforma de les places de Can Bassa i de 
Sant Miquel, més accessibles i acollidores

En els propers mesos les places de Can Bassa 
i de Sant Miquel canviaran la seva actual imat-
ge seguint criteris de sostenibilitat i de millora 
de l’accessibilitat amb la finalitat de crear un 
espai més acollidor i més naturalitzat, potenci-
ant l’espai de trobada, de joc i de descans.

Reforma de la plaça de Can Bassa

La plaça de Can Bassa, situada entre el carrer 
de la Garrotxa i el carrer del Vallespir, serà 
reformada completament, amb l’objectiu de 
substituir-ne els elements envellits i crear un 
nou espai acollidor, polivalent, més naturalitzat 
i que afavoreixi la convivència.
El nou espai s’ha concebut en tres corones 
circulars, cada una d’elles pensada per rela-
cionar-se d’una manera diferent amb l’espai i 
l’entorn.
La corona exterior serà l’espai de circulació 
i d’accés a la plaça; la del mig concentrarà 
l’espai verd i aïllarà l’interior de l’exterior; i 
finalment, la corona interior serà un gran espai 
diàfan que permetrà acollir diversitat d’activi-
tats i usos.
La reforma, seguint criteris de sostenibilitat, 
augmentarà la vegetació amb la renovació de 
la zona arbustiva i amb la plantació d’arbres de 
capçada més gran per incrementar els espais 
amb ombra. 
També es naturalitzarà l’espai amb paviments 
permeables de colors diferents, que aprofitaran 
al màxim les aigües pluvials. La nova il·lumina-
ció de la plaça, amb tecnologia led, permetrà 
un nivell òptim de llum, alhora que s’evitarà la 
contaminació lumínica de l’entorn.

D’altra banda, la plaça es reformarà fent-la 
totalment accessible amb itineraris lliures 
d’elements, espais d’estada i encaminaments 
als perímetres per facilitar l’orientació de les 
persones invidents. La reforma té un pressupost 
de 280.000 euros, i una durada de cinc mesos.

Remodelació de la plaça de Sant Miquel 

La reforma se centra en l’àmbit sud de l’espai 
central de la plaça, comprès entre els carrers 
de la Mare de Déu de Montserrat, d’Aragó, de 
Fernao Magallanes i l’Escola Joan Solans. 
Es farà ús de diferents paviments per delimitar 
els diferents usos de la plaça: paviment dur per 
a les zones de pas, mixt per als espais d’estada 
i tou per a l’àrea d’activitats i jocs infantils. Tant 
els paviments tous com el mixt permetran l’apro-
fitament de les aigües pluvials, aconseguint una 
gestió sostenible del cicle de l’aigua. 
L’àrea de jocs infantil es dividirà en diferents 
espais: un per a infants de fins a 6 anys, un altre 
pensat per a nenes i nenes a partir de 6 anys i 
jocs inclusius per a infants amb diversitat sen-
sorial i funcional. La nova il·luminació garantirà 
un nivell lumínic homogeni a tota la plaça, sense 
zones en ombra. 
Pel que fa a la vegetació, es combinaran arbres i 
arbustos, que delimitin els usos i espais i perme-
tin generar un espai naturalitzat i que garanteixi 
ombres els mesos de més calor. Es conservaran 
alguns arbres existents de la plaça i se’n planta-
ran alguns de fulla caduca per assolir diferents 
ambients segons l’època de l’any.
La reforma té un pressupost de 560.000 euros, i 
una durada de cinc mesos.

A l’esquerra, l’actual plaça de 
Can Bassa. A la dreta, imatge 
virtual del projecte
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Aquest curs 2021-2022, 214 alumnes de la nos-
tra ciutat han cursat FP Dual, una modalitat de 
formació professional que combina els proces-
sos d’ensenyament i d’aprenentatge al centre de 
formació i a l’empresa. A Granollers, els centres 
de formació professional desenvolupen FP Dual 
des del curs 2014-2015 i s’ha estès quasi a tots 
els cicles de grau superior i a la majoria de grau 
mitjà, sobretot als cicles industrials, però també 
als de serveis a les empreses com comerç, 
administratiu o informàtica. 
El passat 11 de maig es va celebrar la jornada 
“FP Dual, una oportunitat per a les empreses”, 
organitzada pel Consell de la Formació Profes-
sional i l’Ocupació de Granollers i la Fundació 

L’FP Dual creix a Granollers amb 
214 alumnes i prop de 200 empreses

Bertelsmann. Durant l’acte es va explicar el 
funcionament de l’FP Dual i els canvis que ha 
introduït la nova llei estatal de l’FP aprovada fa 
poc temps. Així mateix, es van compartir algunes 
experiències positives, es va descriure l’oferta 
professional actual i es va fer un reconeixement a 
les prop de 200 empreses que han acollit alum-
nes granollerins. Durant la jornada, l’alcaldessa, 
Alba Barnusell, va destacar que les “administra-
cions, centres educatius i teixit empresarial som 
conscients de la importància de les oportunitats 
de traçar aliances, de treballar plegats, en aquest 
cas, en l’àmbit de l’educació, de la reactivació 
econòmica i del mercat laboral”. 

Avantatges de l’FP Dual 

L’FP Dual suposa l’oportunitat de captar talent 
jove, promou la responsabilitat social corporativa 
i referma el suport de les empreses als nous mo-
dels organitzatius de l’FP, dirigits a l’excel·lència.
Per a l’alumnat, representa l’oportunitat d’un 
aprenentatge de qualitat, basat en l’experiència, 
amb l’adquisició d’habilitats i coneixements de 
l’ofici directament des de l’empresa. Afavoreix 
l’entrada al mercat laboral i més projecció pro-
fessional, així com la possibilitat de fer formació 
en una empresa estrangera. L’FP Dual gaudeix 
de molta reputació a escala europea. Per altra 
banda, els alumnes reben una remuneració, a 
diferència de l’FP tradicional, en què habitual-
ment les pràctiques no són remunerades.

La jornada “FP Dual, una 
oportunitat per a les empre-
ses” es va celebrar el passat 
11 de maig a la Sala Tarafa

Del 21 al 29 de juny es poden fer les preins-
cripcions als cursos del Centre de Formació 
d’Adults Vallès per al curs 2022-2023. De l’1 al 
17 de juny s’oferirà informació i orientació, amb 
cita prèvia, i la confirmació de la matrícula serà 
del 2 al 9 de setembre.
El CFA Vallès és un centre públic i gratuït de for-
mació per a persones majors d’edat. Imparteix 
classes d’alfabetització, ensenyaments bàsics, 
català, castellà, anglès, informàtica, graduat en 
Educació Secundària Obligatòria, preparació per 
a les proves d’accés a Grau Mitjà i Superior, i 
accés a la Universitat.
El CFA Vallès vetlla per la formació i la inserció 
sociolaboral, i per cobrir les necessitats for-
matives més diverses de tota mena d’alumnat: 
des d’alfabetització a accés a la Universitat. 
Col·labora amb l’Ajuntament per aconseguir 
que l’alumnat més vulnerable pugui accedir a 

formació reglada. I enguany, des de l’inici del 
conflicte d’Ucraïna, s’han acollit alumnes pro-
cedents d’aquest país en els grups de caste-
llà, català i formació instrumental.
Destaca l’interès creixent per cursar els en-
senyaments de COMPETIC que certifiquen la 
competència ACTIC. I des dels cursos d’an-
glès es pot accedir als cursos següents de 
l’Escola Oficial d’Idiomes, sense haver de fer 
les proves de nivell.

Foment del català com a divertiment

Des del CFA Vallès es promou l’ús del català 
en tots els àmbits i en especial com a forma de 
divertiment amb la participació en concursos 
com El gust per la lectura o Endevina-la.

Més informació:
www.cfavalles.org

Inscripcions 
obertes 
als cursos 
d’adults 
del Centre 
Vallès
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Una vintena de testimonis del 
bombardeig han participat a 
l’acte fet a la Sala Tarafa

55 testimonis ja han compartit la seva memòria  
del bombardeig amb la ciutat

El 30 de maig, poques hores abans del 84è ani-
versari del bombardeig de Granollers de  
31 de maig de 1938, s’ha fet un acte d’agraï-
ment a tots els testimonis que han compartit 
amb la ciutat la seva memòria d’aquells tràgics 
fets. Al llarg dels anys, l’Arxiu Municipal ha 
enregistrat els records de 55 persones, 18 de 
les quals s’han entrevistat aquest darrer any 
gràcies a la campanya “Contra l’oblit. Crida a la 
memòria del bombardeig”.
El projecte s’ha proposat recollir els darrers 
testimonis (orals, escrits, en imatge i, fins i 
tot, fonts secundàries) del bombardeig. Amb 
tots ells, el periodista i escriptor Albert Forns 
prepara un diari del bombardeig, una obra 

que contribueixi al coneixement de la història 
d’aquells fets a partir de les vivències personals 
dels qui els van patir, amb visió literària i que 
pugui esdevenir una obra per a un públic ampli.

16 noves entrevistes a 18 testimonis 

L’acte, inclòs en la programació “Granollers, vila 
oberta a la pau”, ha comptat amb la presència 
d’una vintena de testimonis del bombardeig, els 
seus familiars i també familiars de testimonis 
que ja han mort. La campanya “Contra l’oblit” 
ha aconseguit sumar 18 nous testimonis direc-
tes del bombardeig, però també 3 noves cessi-
ons o donacions de documents relacionats amb 
els fets de 31 de maig de 1938 i 13 testimonis 
indirectes que han aportat el record d’un famili-
ar, ja sigui per escrit o a través d’un àudio.
Els nous testimonis s’afegeixen al projecte 
“Construcció de la memòria de la Guerra Civil 
a Granollers”. És un projecte de memòria oral 
impulsat per Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau i l’Arxiu Municipal d’entrevistes a perso-
nes que van viure la Guerra Civil i el bombardeig 
de Granollers. Es va iniciar l’any 2009 i ja ha 
permès recollir 55 testimonis.
Les entrevistes estan disponibles en línia al por-
tal web de l’Arxiu d’Imatges de l’Arxiu Municipal 
de Granollers, a l’apartat de Fonts Orals.

Més informació a:
www.granollers.cat/vilaobertaalapau

Alumnat de 4t i 5è de primària 
de l’escola Pereanton ha 
posat música a l’acte
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2 
9.30 a 13.30 h. Formació de 4 hores. 
Empresa i emprenedoria
11 consells de màrqueting per a 
iniciar el teu negoci en moments de 
canvi
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 10 hores. 
Empresa. Presencial
Com superar les expectatives del 
client
Cambra de Comerç - Granollers

9 a 14 h. Formació de 15 hores. 
Empresa. Presencial 
Eines avançades d’Excel
Cambra de Comerç - Granollers

7
10 a 12.30 h, i de 10 a 13 h.  
Formació de 8 hores. Empresa i  
emprenedoria
Com iniciar un negoci que viu de les 
xarxes socials
Granollers Mercat

8 
9 a 14 h. Formació de 10 hores. 
Empresa. Presencial
Guanya productivitat i temps. 
Et donem les eines
Cambra de Comerç - Granollers

14.30 a 16.30 h Formació en línia. 
Comerç
Tiktok: per a què em pot servir?
Granollers Mercat

10
9.30 a 12 h. Formació en línia. 
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Granollers Mercat 

13
9 a 14 h. Formació de 13 hores. 
Empresa. Presencial
Comercial Sènior: Adapta la teva 
experiència a la nova realitat
Cambra de Comerç - Granollers

10 a 12.30 h, i de 10 a 13 h. 
Formació de 8 hores. Empresa i 
emprenedoria 
12 receptes per a gestionar amb èxit 
les finances de l’empresa
Granollers Mercat

14
14.30 a 16.30 h. Formació de 4 hores 
en línia. Comerç
Dissenya la teva campanya amb 
Canva
Granollers Mercat

17
9.30 a 12 h. Formació en línia. 
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

20
10 a 12.30 h. Formació de 5 h. 
Empresa i emprenedoria
Ciberseguretat. Protegeix la teva 
informació
Granollers Mercat

28
9 a 14 h. Formació de 5 h. Empresa i 
emprenedoria
Coneix el networking de referències: 
participa en una dinàmica real i surt 
amb contactes interessants!
Granollers Mercat

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

www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Juny 2022 

AJUTS
AL DESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC I AL FOMENT
D’OCUPACIÓ

A la contractació de persones desocupades 
de Granollers
A la creació de noves activitats econòmiques a la ciutat 
o per part de persones empadronades a Granollers

CONSULTEU LA CONVOCATÒRIA DURANT EL MES DE JUNY A 
seuelectronica.granollers.cat/subvencions

Se subvencionaran activitats o projectes iniciats 
entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de juny de 2022

Més informació a l’OAC i a la Seu electrònica
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Les Fires i festes de l’Ascensió 2022 han estrenat un nou model basat en 
l’Economia Verda i Circular, aportant solucions i opcions per millorar el 
benestar de la ciutadania i l’equitat social, reduir els riscos ambientals i 
promoure el consum eficient dels recursos. Aquesta aposta i compromís 
amb la tradició verda ens fa repensar i reflexionar sobre com produïm i 
consumim. La Fira de l’Economia Verda i Circular ha acollit també unes 
jornades tècniques, amb la participació d’especialistes de referència que 
han permès conèixer experiències i casos d’èxit.
Durant tres dies Granollers ha viscut intensament l’Ascensió, des dels 
carrers i places amb una programació festiva amb la participació clau 
de les entitats i les associacions de cultura popular i tradicional. I tam-
bé, amb la Mostra d’oficis tradicionals, a la Porxada, el JugarxJugar, a 
Roca Umbert, la Cheese Party, a la plaça de l’Església i La Passada amb 
actuacions divertides, de clowns i pallasses. L’Ascensió va començar amb 
el pregó pronunciat per la mestra, Agnès Boixader Corominas.

Granollers viu l’Ascensió més verda, més 
pròxima i més sostenible

La segona edició dels Pressupostos Participatius farà realitat 
13 projectes proposats per la ciutadania 

En el decurs d’aquest any i el proper, l’Ajuntament 
de Granollers destinarà 2 milions d’euros del pres-
supost municipal, el doble de l’import de la primera 
edició de Pressupostos Participatius, a les tretze 
propostes guanyadores. Són propostes de millora 
d’equipaments, mobiliari urbà i espais públics, així 
com projectes de transició energètica.

Els projectes guanyadors
- Naturalització i millora del pati de l’Escola Salvador 

Espriu
-  Naturalització i millora del pati de l’Escola Granullarius
- Millora de la zona verda i de lleure del costat del riu 

Congost

- Millora de les voreres i passos de vianants per a les 
persones amb mobilitat reduïda

- Unió i millora dels parcs del voltant de la llera del 
Congost: Lledoner-Ponent

- Millora de la il·luminació del parc Firal i del passeig 
fluvial

- Construcció de carrils bici que connectin les vies 
principals de la ciutat

- Instal·lació de plaques solars als edificis públics, 
sobretot a les escoles

- Millora de l’enllumenat en diversos punts de la ciutat
- Millora del Centre d’Acollida d’Animals de Granollers
- Plantació d’arbres als carrers de vianants del centre
- Recuperació del carril bici des de l’estació de Renfe 

fins al riu
-  Construcció d’un espai esportiu polivalent al parc Firal
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El 8 de maig l’equip juvenil masculí del BM 
Granollers s’ha proclamat campió estatal en su-
perar per un punt en la pròrroga (37-38) l’equip 
del Barça. La final del campionat d’Espanya 
Juvenil masculí disputada a Alcobendas entre 

El juvenil masculí del BM Granollers, campió estatal

El Club Bàsquet Granollers naixia el 6 de març 
de 1932 com a secció del Granollers Sport 
Club, quan un equip femení va disputar el pri-
mer partit de bàsquet a la ciutat. Ho feia sobre 
al camp de futbol contra la UD Sans i va perdre 
per 6 a 14. 
90 anys després, el club celebra nou dècades 
de vida amb activitats diverses. El 8 de maig, 
al pavelló del carrer Girona, es va fer l’acte 
central d’aquest aniversari amb la presentació 
dels 35 equips de l’entitat i els 407 jugadors i 
jugadores que en formen part. I és que el Bàs-
quet Granollers és un dels clubs de Catalunya 
que té més equips.
L’acte va servir també per penjar la samarreta 
de Joan Creus al pavelló del carrer Girona, un 
acte simbòlic i molt emotiu per homenatjar 
un jugador emblemàtic dels millors anys del 
club. Creus va ser jugador del Granollers des 
de 1977, la temporada en què el Club Bàsquet 
Granollers va debutar en primera divisió, fins 
al 1993. Creus no ha perdut la relació amb 
l’entitat i té uns valors que representen diver-

El Club Bàsquet Granollers celebra  
el 90 aniversari i homenatja Joan Creus

dos equips catalans, va tenir Ferran López 
com el jugador del Granollers més destacat, 
amb 12 gols.
L’equip va ser rebut dos dies després a l’Ajun-
tament de Granollers en reconeixement del 
títol aconseguit. I només quinze dies després, 
en aquest cas a la Roca del Vallès, el juvenil 
masculí del BM Granollers ha derrotat, de 
nou en una final, el Barça (28-33). En aquest 
cas els de Granollers s’han imposat amb més 
superioritat en la final de la Lliga Catalana i 
s’han proclamat campions de Catalunya.
Aquesta temporada, el juvenil masculí del BM 
Granollers ha fet doblet amb l’equip dirigit per 
Héctor del Pino. Però no ha estat l’únic èxit 
aconseguit pel club. Després de 29 anys, el 
primer equip ha assolit el 29 de maig, de nou, 
el subcampionat de la Lliga Asobal.

ses generacions de jugadores i jugadors. 
L’acte va comptar amb la participació de juga-
dors, entrenadors i directius que han passat per 
l’entitat, i amb associacions de cultura popular.
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Granollers revalida el Segell Infoparticipa

L’Ajuntament de Granollers ha estat altre cop 
reconegut per la transparència informativa. 
El consistori compleix el 100 % dels indica-
dors del mapa Infoparticipa, una anàlisi de la 
informació publicada als webs dels 947 ajunta-
ments de Catalunya que es fa cada any des de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
per avaluar la qualitat, l’eficàcia i la transpa-
rència comunicativa dels webs de les diferents 
administracions.
Amb aquest resultat, l’Ajuntament revalida el 
Segell Infoparticipa, un guardó atorgat pel grup 
de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i 
Transparència (ComSET) de la UAB als muni-
cipis que obtenen una quantitat determinada 
d’indicadors positius. En el cas de les pobla-
cions amb més de 50.000 habitants, la distin-
ció s’atorga a partir d’un 95 % d’indicadors 
positius.
Per determinar el percentatge d’indicadors 
positius, Infoparticipa avalua l’índex de compli-

ment de transparència dels webs corporatius 
a partir d’aplicar una sèrie d’indicadors. Cada 
any, l’avaluació augmenta el nivell d’exigència 
i, enguany, només 12 dels 23 municipis cata-
lans de més de 50.000 habitants han assolit el 
100 % dels indicadors.

Reconeixements Administració Oberta 

L’Ajuntament també ha estat reconegut amb 
un dels guardons de la VII edició dels Reconei-
xements Administració Oberta, els premis que 
el consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) atorga cada any per distingir les admi-
nistracions capdavanteres en transformació 
digital i govern obert en relació amb la ciutada-
nia i la gestió interna. 
L’Ajuntament de Granollers ja ha estat recone-
gut en altres edicions i enguany se situa una 
altra vegada entre les deu primeres posici-
ons de la categoria d’ajuntaments de més de 
50.000 habitants.

4.200 alumnes vallesans participen  
a Cantània 2022

Des de l’any 2001, el Teatre Auditori i l’AC de Granollers organitzen 
Cantània al Vallès Oriental. És un projecte musical i educatiu, impul-
sat per l’Auditori de Barcelona, adreçat a l’alumnat de cicle superior 
d’educació primària i als especialistes de música de les escoles de 
primària. 
L’objectiu del projecte és contribuir a la formació permanent dels 
especialistes de música –a Granollers n’hi assisteixen un total de 200 
del Vallès, Mataró i Olot– i millorar l’educació musical dels alumnes 
que hi participen, mitjançant una vivència en directe i compartida 
amb noies i nois d’altres escoles de la comarca.
Aquest 2022 Cantània recupera l’escenari del Teatre Auditori, on es 
veuran 16 concerts del 3 al 12 de juny, amb la participació de 97 esco-
les, 32 municipis i 4.200 alumnes de la comarca.
Més informació: www.teatreauditoridegranollers.cat
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Del 9 al 12 de juny torna Opera Aperta. Festival d’art i paraula 
de Granollers, que aquest any arriba a la tercera edició i es 
consolida com un festival de ciutat. Com altres anys, par-
tint d’una obra de la col·lecció d’art del Museu de Granollers, 
l’obrim cap al pensament i la ciutat –d’aquí el nom d’Opera 
Aperta– i programem quatre dies d’art i paraula participatius 
i oberts a tothom.
Enguany, la instal·lació de Francesc Abad Spuren o Rastres
ens convida a debatre a l’entorn de la noció de viatge. Amb 
aquest punt de partida, hi haurà més de 20 participants en 
13 activitats programades a diferents espais, al Museu de 
Granollers, la Porxada i el Cinema Edison. 
En aquesta ocasió s’ha fet una guia de lectura dels llibres 
dels participants elaborada per les Biblioteques de Granollers, 
que podreu trobar a Can Pedrals i a Roca Umbert, i també al 
festival. Per primera vegada, es podran adquirir aquests títols 
en un punt de venda del mateix festival. Podeu consultar tota 
la programació a: 
www.museugranollers.cat/festival-opera-aperta

Un mes intens de reflexió al voltant dels conceptes viatge, 
migració i relats de vida. Això ha estat el projecte “Només 
d’anada”, una proposta multidisciplinària comissariada 
per la filòsofa Eulàlia Bosch amb l’objectiu de pensar con-
juntament i interpel·lar la ciutadania a partir de diàlegs, 
conferències, treball comunitari i art. 
Més de 900 alumnes de secundària han participat en els 
diàlegs amb personalitats reconegudes de diversos àm-
bits, que han compartit la seva història i els han convidat 
a expressar el seu propi relat vital. El resultat ha estat 
més de 400 converses en conserva guardades en pots que 
tothom que ho vulgui podrà consultar, una xifra que anirà 
augmentant amb les històries de la ciutadania que hi vul-
gui seguir participant. Les activitats paral·leles han reunit 
comunitats culturals diverses de la ciutat i s’han establert 
vincles amb el Museu da Pessoa (Brasil), el Museu d’His-
tòria de la Immigració de Catalunya i el Museu de la Vida 
Rural. Els diàlegs amb els participants es poden veure al 
canal de Youtube de Roca Umbert.

“Només d’anada” posa el focus en 
els relats de vida de la ciutadania

Auest estiu la música serà una de les grans protagonistes amb 12 nits de con-
certs per a tots els gustos. El Musik N Viu torna al Parc Firal les nits del 8, 15 i 
16 de juliol. Els carrers de Roca Umbert també seran l’escenari dels concerts de 
l’Obert x Vacances. Una de les novetats més destacades de la programació musi-
cal és que el Teatre Auditori de Granollers obre les portes a l’exterior i programa 
dos concerts a l’aire lliure de música clàssica les nits del 28 de juny i el 2 de juliol. 
Centres Cívics s’uneix un cop més a la proposta musical amb el cicle “Les dones 
prenen l’escenari”. El cinema a la fresca arriba de la mà del Cinemafreshhh! amb 
la projecció de pel·lícules al parc Torras Villà i a la plaça de Can Gili. La cultura 
popular recupera l’espai a places i carrers amb multitud d’actes i festes veïnals 
com l’Aplec Sardanista al parc Torras Villà, la Romería del Rocío, les diades de 
Diables i del Drac Petit, les revetlles de Sant Joan de l’Hostal i dels Escoltes, les 
festes majors de Can Bassa i de Can Gili, i La Lluïda de Palou.

La vida cultural 
torna a l’espai públic 
de la mà d’entitats, 
associacions i 
equipaments

Del 9 al 12 de juny torna Opera Aperta. Festival d’art i paraula 
de Granollers, que aquest any arriba a la tercera edició i es 
consolida com un festival de ciutat. Com altres anys, par-
tint d’una obra de la col·lecció d’art del Museu de Granollers, 
l’obrim cap al pensament i la ciutat –d’aquí el nom d’Opera 
Aperta– i programem quatre dies d’art i paraula participatius 
i oberts a tothom.
Enguany, la instal·lació de Francesc Abad Spuren o Rastres
ens convida a debatre a l’entorn de la noció de viatge. Amb 
aquest punt de partida, hi haurà més de 20 participants en 
13 activitats programades a diferents espais, al Museu de 
Granollers, la Porxada i el Cinema Edison. 
En aquesta ocasió s’ha fet una guia de lectura dels llibres 
dels participants elaborada per les Biblioteques de Granollers, 
que podreu trobar a Can Pedrals i a Roca Umbert, i també al 
festival. Per primera vegada, es podran adquirir aquests títols 
en un punt de venda del mateix festival. Podeu consultar tota 
la programació a: 
www.museugranollers.cat/festival-opera-aperta
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1
DIMECRES

10 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts   
MAC 2022: Mercat Audiovisual 
de Catalunya
Aquest any també acollirà la II Trobada 
del Podcàsting a Catalunya
Més info a www.audiovisualmac.cat

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Espai Familiar Jaume Oller
Espai obert als infants de 0 a 3 anys 
i les seves famílies
Es repeteix els dilluns i dimecres, 
de 16 a 18 h

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

18.30 h | Anònims Granollers
Presentació de llibre   
La memoria del gorrión
Amb Carmen Sanz Lastra, autora 
del llibre

2
DIJOUS

9.30 h | En línia
Consells de màrqueting per  
iniciar el teu negoci en  
moments de canvi  
Adreçat a empreses i emprenedoria 
Més info a www.canmuntanyola.cat
Org.: Biblioteca Can Pedrals i Can 
Muntanyola. Centre de Serveis a les 
Empreses

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

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Club Ficció en joc. Laboratori de 
fi cció digital infantil (8-10 anys) 
Reflexionarem sobre el paper dels 
videojocs a l’actualitat
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Centre Cívic Can Gili
La Mostra del Centre Cívic   
Can Gili
Activitats, classes obertes i 
exposicions del treball fet als 
cursos, tallers i grups dels 
centres cívics 

18.30 h | Cinema Edison
Mostra d’audiovisuals i acció 
climàtica dins del projecte  
Climatubers
Entrades a www.cinemaedison.com

3
DIVENDRES

17.30 h | Plaça Joan Oliver
DiverConte (+3 anys)   
Contacontes: La granja no s’adorm
A càrrec d’Ada Cusidó
Org.: Xarxa de Centres Cívics

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. “Insectes, crancs i  
aranyes a les vostres mans”
Gaudiu d’una mostra d’insectes i altres 
invertebrats a tocar de vosaltres
Més informació a www.mcng.cat
Es repeteix cada divendres a les 17.30 
i a les 18.30 h

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Cantània
Clara, l’art per dins
Concerts amb la participació de més 
de 4.000 alumnes de la comarca 
Entrades a www.escenagran.cat
Es repeteix els dies 4, 5, 11 i 12 a les 
11.30 h. I els dies 8, 9 i 10 a les 20 h

21 h | Plaça de l’Església
Dnit. Concert amb Psycotropic 
Swamp
Org.: Gra 

4
DISSABTE

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visites guiades a l’exposició  
“Tu investigues!”
Es repeteix cada dissabte a la tarda 
i diumenge al matí (excepte l’últim 
diumenge de mes)
Més informació a www.mcng.cat

17 h | Museu de Ciències Naturals
Joc de realitat augmentada 
“Animals amagats”
Entorn l’exposició “Tu investigues”
Divendres i dissabte de 16 a 19 h i 
diumenge d’11 a 14 h 
Més informació a www.mcng.cat

17 h | Plaça de la Porxada
Festa d’aniversari de la Federació 
d’Associacions de Veïns   
de Granollers

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

18 h | Restaurant Anònims
Presentació de llibres   
Diccionari biogràfi c d’Estat Català
i Estat Català sota el franquisme 
(1939-1968)
Amb l’autor, Fermí Rubiralta

18.30 h | Museu de Granollers
Exposició familiar (8-10 anys) 
“La memòria, quin repte! ” 
Un passeig entre objectes d’art que 
ens expliquen el pas del temps 

18.30 h | Plaça de Maluquer i Salvador
Dansa. L’Ascensió en dansa
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

20.15 h | Roca Umbert
Masterclass de swing 
Amb Carme Roca i Carme Olivas
A les 22 h, DJ amb Cactoo
Org.: Lindy Frogs
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20.30 h | Museu de Ciències Naturals
Sortida. 18a Nit dels Ratpenats
Més informació a www.mcng.cat

6
DILLUNS

10 h | En línia
Document del mes. “Pergamí on 
es dona una peça de terra situada 
a la parròquia de Sant Esteve” 
Consulta’l a www.granollers.cat/arxiu
Activitat inclosa dins la Setmana 
Internacional dels Arxius

10 h | En línia
Setmana Internacional 
dels Arxius. Pergamins online
L’Arxiu mostra 495 pergamins de la 
seva col·lecció, dels anys 1122-1573
Consulteu-los al portal web de l’Arxiu 
Digital, apartat Documents d’arxiu

7
DIMARTS

11 h | Arxiu Municipal de Granollers
Setmana Internacional dels 
Arxius. Portes obertes a l’Arxiu 
i mostra de documents 
Dimarts 7, d’11 a 13.30 h 
Dimecres 8, d’11 a 13.30 h i de 16 a 18 h 
Dijous 9, d’11 a 13.30 h 

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
“Comunitat WordPress. 
Ens ensenyes la teva web?” 
Guateque fi  de temporada
Org.: Meetup WPGranollers amb el 
suport de la WordPress Foundation 
i Biblioteques de Granollers 
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Xerrada. “Joan Triadú, un referent 
encara necessari”
Amb Joan Josep Isern
Org.: AGEVO

8
DIMECRES

14.30 h | Can Muntanyola. Centre 
de Serveis a les Empreses
Formació per a comerciants 
“Tiktok: per a què em pot servir?”

18 h | Biblioteca Can Pedrals
Taller de crítica cinematogràfi ca
“Escriure de cinema”
Amb Miquel Echarri
Sessions els dimecres 8, 15, 22 i 29 
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Restaurant Anònims
Presentació del documental  
Gabriel Gómez Plana. Un gitanillo 
en la ciudad de los muchachos
Amb Gabriel Gómez i Caroline Mignot, 
directora

19 h | Centre Cívic Nord
Conferència sobre l’eutanàsia 
Amb Xavier Busquet i Duran, doctor 
en salut pública
Org.: AV del Lledoner

9
DIJOUS

18 h | Centre Cívic Palou
La Mostra del Centre Cívic Palou
Activitats, classes obertes i 
exposicions del treball fet als cursos, 
tallers i grups dels centres cívics

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Club Ficció en joc (8-10 anys) 
Laboratori de fi cció digital infantil
Sessions: dijous 2, 9 i 16 de juny 
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Xerrada d’obertura 
“Spuren”, de Francesc Abad
A càrrec de Marta Marín-Dòmine, amb 
les intervencions artístiques de Lurdes 
R. Basolí, Francele Cocco, i Ivette Nadal 
(música) 

10
DIVENDRES

10 h | En línia
Setmana Internacional 
dels Arxius. “L’audiovisual dels 
voluntaris” 
Vídeo a www.granollers.cat/arxiu

11.30 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Performance   
“La moreneta. Quan marxar és 
l’únic camí”
Amb la Cia. No es País para Negras

17.30 h | Centre Cívic Jaume Oller
La Mostra del Centre Cívic  
Jaume Oller
Activitats, classes obertes i 
exposicions del treball fet dels cursos, 
tallers i grups dels centres cívics 

18 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Diàleg. “Ciutats, 
camins i oceans. La noció de viatge 
en l’imaginari humà”
Amb Albert Sánchez Piñol i David 
Guzman

21.30 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Tertúlia fi losòfi ca 
nocturna 
Amb Mariano Fernández, Fèlix Rabal
i Josep Maria Roger
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

11
DISSABTE

10 h | Instal·lacions municipals
14a edició dels Jocs Catalans 
a Granollers
Copes de Catalunya de l’esport adaptat 
Dissabte 11 i diumenge 12

10 h | Plaça de l’Església
Diada dels Diables de Granollers
Tronada, en acabar, timbalada
Org.: Diables de Granollers
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18 h | Restaurant Anònims
Presentació de la col·lecció 
“Històries del Raval”
Amb Miquel Vallès

19 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Xerrada: “Mapes 
intangibles sobre psiconautes i 
ments expandides”
Amb José Carlos Bouso

21 h | Museu de Ciències Naturals
Trobada i observació del cel 
nocturn a Marata
Porta el sopar, roba d’abric, un frontal 
i, si en tens, prismàtics i/o telescopi 
Més informació a www.mcng.cat

21.30 h | Plaça de la Corona
Correfoc Diada dels Diables  
de Granollers 
Recorregut: pl. Corona, c. Anselm Clavé, 
Sant Roc, i pl. Porxada
Org.: Diables de Granollers

12
DIUMENGE

Tot el dia | Can Bassa - Parc Firal
Festa de la Virgen del Rocío
Org.: Hermandad Rociera de Can Bassa

9 h | Plaça de la Corona
XXIII Ral·li Fotogràfic 
Granollers es Revela!
Més informació i inscripcions a 
www.granollers.cat/rallifotografic, 
presencialment a qualsevol dels cinc 
centres cívics de la ciutat i el dia de 
l’activitat de 9 a 11 h 
Org.: Xarxa de Centres Cívics

11 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Diàleg 4: “La ruta 
infinita: el viatge interior”
Amb Joan Manuel del Pozo i Bernat 
Puigtobella. En acabat, acció escènica 
d’Arsènic
Col·l.: Arsènic. Espai de Creació

16 h | Pl. Maluquer i Salvador
Diada del drac petit
Plantada de les bèsties participants

17 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Projecció de la 
pel·lícula Vivir es fácil con los ojos 
cerrados de David Trueba
Diàleg posterior amb el director 
conduït per Martí Pujadas 
Col·l.: Cineclub AC – Granollers

18.30 h | Pl. Maluquer i Salvador
Diada del drac petit. Cercavila 
Recorregut: pl. Maluquer i Salvador, 
Anselm Clavé i pl. Corona
Org.: Drac de Granollers

13
DILLUNS

18 h | Centre Cívic Can Bassa
La Mostra del Centre Cívic 
Can Bassa
Activitats, classes obertes i 
exposicions del treball fet als cursos, 
tallers i grups dels centre cívic. 
Del 13 al 17 de juny 

14
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica de l’Arxiu Muncipal
Es repeteix el dimarts 28 
Inscripció a arxiu@granollers.cat  
o al tel. 93 842 67 37

14.30 h | Can Muntanyola. Centre  
de Serveis a les Empreses
Formació per a adults. “Dissenya 
la teva campanya amb Canva”

18 h | Centre Cívic Nord
La Mostra del Centre Cívic Nord
Activitats, classes obertes i 
exposicions del treball fet als cursos, 
tallers i grups dels centre cívic

18.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Xerrada. “Els quiròpters (ratpenats) 
i els serveis ecosistèmics que ens 
proporcionen” 
Amb Adrià López-Baucells

11 h | Plaça de l’Església
Diada dels Diables de Granollers
Vermut amb vinilada
Org.: Diables de Granollers

11 h | Plaça de la Porxada
Opera aperta. Diàleg 1:   
“Les odissees contemporànies. 
Entre la necessitat i el plaer”
Amb Patricia Almarcegui i Tania Adam 

11 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Dansa. El baile
Improvisació guiada de moviment amb 
Edward Tamayo 
Entrades a www.escenagran.cat

11.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari. “El Sol de mitjanit”
Adults i infants a partir de 6 anys.  
Es repeteix a les 16.15, 17.15 i 18.15 h  
i diumenge 12 de juny, a les 11.15, 
12.15 i 13.15 h
Més informació a www.mcng.cat

12 h | Centre de la ciutat
Cantada. Avui Cantem
Recorregut: pl. de la Corona, davant del 
Museu, Fonda Europa, pl. de les Olles i 
Porxada. En cas de pluja, directament 
a la Porxada

12.30 h | Plaça de la Porxada
Opera aperta. Diàleg 2: “Geografies 
ignotes. El pensament com una 
forma d’exploració”
Amb Laura Llevadot i Paula Kuffer 

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges 
(+5 anys). La festa dels ratolins 
Amb Glòria Gorchs
Inscripció 15 dies abans de la 
sessió a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Plaça de la Porxada
Opera aperta. Diàleg 3: “L’art  
de perdre’s. Elogi de la deriva” 
Amb Lluís Calvo i Esteve Plantada

16

NÚM. 207

juny

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JUNY DE 2022

20.30 h | Museu de Ciències Naturals
Sortida. 18a Nit dels Ratpenats
Més informació a www.mcng.cat

6
DILLUNS

10 h | En línia
Document del mes. “Pergamí on 
es dona una peça de terra situada 
a la parròquia de Sant Esteve” 
Consulta’l a www.granollers.cat/arxiu
Activitat inclosa dins la Setmana 
Internacional dels Arxius

10 h | En línia
Setmana Internacional 
dels Arxius. Pergamins online
L’Arxiu mostra 495 pergamins de la 
seva col·lecció, dels anys 1122-1573
Consulteu-los al portal web de l’Arxiu 
Digital, apartat Documents d’arxiu

7
DIMARTS

11 h | Arxiu Municipal de Granollers
Setmana Internacional dels 
Arxius. Portes obertes a l’Arxiu 
i mostra de documents 
Dimarts 7, d’11 a 13.30 h 
Dimecres 8, d’11 a 13.30 h i de 16 a 18 h 
Dijous 9, d’11 a 13.30 h 

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
“Comunitat WordPress. 
Ens ensenyes la teva web?” 
Guateque fi  de temporada
Org.: Meetup WPGranollers amb el 
suport de la WordPress Foundation 
i Biblioteques de Granollers 
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Xerrada. “Joan Triadú, un referent 
encara necessari”
Amb Joan Josep Isern
Org.: AGEVO

8
DIMECRES

14.30 h | Can Muntanyola. Centre 
de Serveis a les Empreses
Formació per a comerciants 
“Tiktok: per a què em pot servir?”

18 h | Biblioteca Can Pedrals
Taller de crítica cinematogràfi ca
“Escriure de cinema”
Amb Miquel Echarri
Sessions els dimecres 8, 15, 22 i 29 
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Restaurant Anònims
Presentació del documental  
Gabriel Gómez Plana. Un gitanillo 
en la ciudad de los muchachos
Amb Gabriel Gómez i Caroline Mignot, 
directora

19 h | Centre Cívic Nord
Conferència sobre l’eutanàsia 
Amb Xavier Busquet i Duran, doctor 
en salut pública
Org.: AV del Lledoner

9
DIJOUS

18 h | Centre Cívic Palou
La Mostra del Centre Cívic Palou
Activitats, classes obertes i 
exposicions del treball fet als cursos, 
tallers i grups dels centres cívics

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Club Ficció en joc (8-10 anys) 
Laboratori de fi cció digital infantil
Sessions: dijous 2, 9 i 16 de juny 
Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Xerrada d’obertura 
“Spuren”, de Francesc Abad
A càrrec de Marta Marín-Dòmine, amb 
les intervencions artístiques de Lurdes 
R. Basolí, Francele Cocco, i Ivette Nadal 
(música) 

10
DIVENDRES

10 h | En línia
Setmana Internacional 
dels Arxius. “L’audiovisual dels 
voluntaris” 
Vídeo a www.granollers.cat/arxiu

11.30 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Performance   
“La moreneta. Quan marxar és 
l’únic camí”
Amb la Cia. No es País para Negras

17.30 h | Centre Cívic Jaume Oller
La Mostra del Centre Cívic  
Jaume Oller
Activitats, classes obertes i 
exposicions del treball fet dels cursos, 
tallers i grups dels centres cívics 

18 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Diàleg. “Ciutats, 
camins i oceans. La noció de viatge 
en l’imaginari humà”
Amb Albert Sánchez Piñol i David 
Guzman

21.30 h | Museu de Granollers
Opera aperta. Tertúlia fi losòfi ca 
nocturna 
Amb Mariano Fernández, Fèlix Rabal
i Josep Maria Roger
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

11
DISSABTE

10 h | Instal·lacions municipals
14a edició dels Jocs Catalans 
a Granollers
Copes de Catalunya de l’esport adaptat 
Dissabte 11 i diumenge 12

10 h | Plaça de l’Església
Diada dels Diables de Granollers
Tronada, en acabar, timbalada
Org.: Diables de Granollers
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15
DIMECRES

19 h | Resta urant Anònims
Revetlla Bloomsday. Lectura 
oberta d’Ulisses, de James Joyce 
Actuacions musicals

16
DIJOUS

19 h | Cinema Edison
Cinema. Òpera. Turandot, 
de Handa Opera
Entrades a www.cinemaedison.com

20.30 h | Sala Tarafa
Xerrada “Cal·listènia: entrenament 
físic i mental com a activador de la 
salut i el benestar”
Amb David Mayorgas
Org.: Gran Centre Granollers

17
DIVENDRES

18 h | Barbany. Espai tranquil
Xerrada. “Autocura: dedica’t 
un temps de qualitat”
Amb Anna Balmaña

18 h | Illa de vianants
Open Night. Nits dels comerços 
Oberts fins a mitjanit

19.30 h | Centre Cívic Nord
Assaig obert de teatre. La ratera, 
d’Agatha Christie
Amb la companyia de teatre Hydra

22 h | Pati del Centre Cívic Can Gili
Cinema a la fresca
Org.: Associació de Veïns del barri 
de Can Gili

18
DISSABTE

10 h | Església dels Franciscans
Romeria del Rocío
Dissabte i diumenge
Org.: Centro Cultural Andaluz 
de Granollers

10.30 h | Museu de Ciències Naturals
Itinerari per Sant Martí   
de Centelles 
Observació de les espècies més 
comuns de papallones
Info a amicstagamanent@gmail.com 

18 h | Restaurant Anònims 
Xerrada sobre la situació 
de la presa política catalana i  
combatent basca Dolores López 
Resina, Lola
Amb Iñaki Sugardi, advocat

19 h | Pl. Porxada
Ballada de sardanes
Org.: Agrupació Sardanista

22 h | Centre Cívic Nord
Revetlla de Sant Joan
Org.: AV de l’Hostal

19
DIUMENGE

10 h | Plaça Jaume I el Conqueridor
VIII Pedalada Popular amb bici
Org.: AV del Lledoner

11 h | L’Adoberia dels Ginebreda
Itinerari. “Granollers, vila medieval 
i moderna” 
Trobada: Adoberia
Durada: 2 h
Preu: 4 €. 2 €: jubilats, famílies 
nombroses i monoparentals, persones 
amb discapacitat. Gratuït: aturats i 
infants fins a 12 anys

11 h | Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Festival. Minibeat
Més informació i venda d’entrades a 
www.minibeat.cat

18 h | Espai Milnotes
Teatre. 2 textos para una tarde 
divertida
Més informació i venta d’entrades a 
www.milnotes.com

21
DIMARTS

18.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Xerrada. “Òpera pas a pas”
Amb Begoña Alberdi, soprano
Org.: AGEVO

18.30 h | Restaurant Anònims
Acte d’homenatge a Salvador 
Casanova i Grané, activista  
cultural, social i polític
Projecció del documental Salvador 
Casanova i Grané. Debat posterior

22
DIMECRES 

18 h | Espai Milnotes
Teatre. Déu meu, quin embolic
Més informació a www.milnotes.com

23
DIJOUS

20 h | Plaça de la Llacuna
Revetlla de Sant Joan 
amb els Escoltes 
Org.: AEiG Sant Esteve

Tot el dia | Del 23 al 26 de juny
Barri de Can Bassa
Festa major del barri de Can Bassa
Org.: L’AAVV de Can Bassa

26
DIUMENGE

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visita històrica del  museu 
Dins les Jornades Europees del 
Patrimoni
Més informació a www.mcng.cat

17.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Concert del cicle “Música del 
cel”. Veus blanques, llum etèria 
Amb Aglepta (cor de cambra de Sant 
Cugat del Vallès), Vicenç Prunés 
(orgue), Oriol Castanyer (direcció) 
Donatiu: 7 € / adult
Org.: Fundació Pro Música Sacra 
Granollers
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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

28 
DIMARTS

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per 
a joves (+ 14 anys). 
“Laboratori d’electrònica” 
Amb Arduino 
Sessions dimarts 28 i dimecres 29 
Inscripció a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | C. Gregori Resina (darrera del 
Teatre Auditori)
Un viatge per Occitània 
Amb Mireia Latorre (veu) i Peter Krivda 
(viola de gamba)
Preu: gratuït
Org.: Teatre Auditori de Granollers

29
DIMECRES

17.30 h | Pistes de bàsquet de Can Gili
Activitat familiar. DiverEstiu 
“DiverEcoXoc. Auto-xocs  
sostenibles”
A càrrec de La Residual
Org.: Xarxa de Centres Cívics

18.30 h | Restaurant Anònims
Presentació de llibre   
Del sometent als mossos d’esquadra.  
Història de l’ordre públic a  
Catalunya
Amb l’autor, Àngel Casals

20 h | Exterior de Roca Umbert
Herència
A càrrec de la Cia. Industrial Teatrera
Espectacle de clown sobre el món que 
deixem 

30
DIJOUS

20 h | Exterior de Roca Umbert
Esponja
Concert a càrrec de Magalí Sare 

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

23 23 è

ORGANITZA col·labora

El diumenge 12 de juny de 2022, a les 9 hores,
a la plaça de la Corona

JUNY
JULIOL22

Inscriu-te als cursos
De l’1 de juny al 17 de juny de 2022



ENTREVISTAENTREVISTA A

Jana Arimany i Cañas
Fundadora i presidenta de l’associació Capaç i Vàlida

 
Jana Arimany i Cañas (Granollers, 1997)  
va fundar l’associació Capaç i Vàlida 
després que una caiguda durant una 
visita a les terrasses d’arròs d’Ubud (Bali, 
Indonèsia) el 2017, li provoqués una lesió 
medul·lar. Dos anys més tard de començar 
a conviure amb la seva cadira de rodes, va 
sentir la necessitat d’apropar el món de 
la diversitat funcional a les generacions 
més joves. Des de l’organització Capaç 
i Vàlida es vol fer visible la diversitat, 
trencar els prejudicis i estigmes al voltant 
de la discapacitat, i conscienciar sobre la 
importància de fer més accessible l’espai 
públic per a una veritable inclusió social i 
igualtat d’oportunitats.

“Cal posar-se 
a la pell de les 
persones amb 

discapacitat, 
per trencar 
prejudicis, 

treballar 
l’empatia i el 
respecte a la 

diversitat”

A qui us dirigiu i quines accions feu?

Ens enfoquem principalment a les escoles i de mica 
en mica també a empreses i universitats. 
Hem creat les Jornades Inclusives i Singulars per 
apropar el món de la discapacitat a través del testimo-
ni d’una persona que té una discapacitat i col·labora 
amb l’associació. Ens adaptem als diferents nivells i a 
la durada que necessitin les escoles.
Els testimonis van a les aules i expliquen la seva vi-
vència: des del moment que van adquirir la discapa-
citat, els anys d’adaptació, fins a l’actualitat, i la seva 
visió del canvi que s’ha de generar. Ho combinem 
amb activitats a l’aula en què els alumnes interac-
cionen entre ells.  També oferim la pràctica d’algun 
esport adaptat; portem cadires de rodes a l’escola i 
practiquem bàsquet amb cadira, tenis, vòlei asseguts a 
terra, golbol, que és un esport per a persones cegues...
I al final de les jornades deixem un espai per a 
preguntes que l’alumnat fa al testimoni. Ja s’ha creat 
confiança i aquest espai serveix per trencar tabús 
i resoldre temes que els generen molta curiositat. 
Dubtes sobre sexualitat, incontinència o moltes 
altres coses de la vida quotidiana, com les fa una 
persona amb discapacitat. Per les preguntes que fan i 
el debats que es generen, ens adonem que el missat-
ge que volíem transmetre ha arribat.
Cal posar-se a la pell de les persones amb discapacitat, 
per trencar prejudicis, treballar l’empatia i el respecte 
a la diversitat... 

El 2019 vas fundar Capaç i Vàlida. Com et vas  
decidir a fer aquest pas? 
Després de l’accident a Bali i de conviure dos anys 
amb la cadira de rodes em vaig adonar que el món no 
està preparat per a una persona amb qualsevol mena 
de discapacitat, sinó que només ho està per a les que 
aparentment tenen totes les capacitats plenes. 
El 2019, amb el meu company, en Gerard Soler, vam 
veure la necessitat de crear un canvi, però des de la 
consciència, i vam fundar l’associació Capaç i Vàlida. 
Si la societat no està conscienciada de la importància 
de la inclusió social i que les ciutats compleixin amb 
uns mínims d’accessibilitat i d’adaptacions, no acon-
seguirem mai la inclusió social i la igualtat d’oportu-
nitats per a les persones amb discapacitat. Ara portem 
uns anys d’activitat duent a terme accions de consci-
enciació. La covid ens ha aturat, com a tots, però hem 
continuat endavant.

Quins són els principals reptes i objectius  
de l’associació?
Sempre ens hem plantejat incidir en les noves gene-
racions. Que coneguin una nova realitat, que per a 
molts d’ells probablement és llunyana o no han tingut 
l’oportunitat de tenir-hi contacte. Que aprenguin i 
siguin conscients de com vivim les persones amb 
discapacitat, de les dificultats que ens trobem en el 
dia a dia. Creiem que aquest és el pilar per començar 
a generar el canvi de consciència cap a una societat 
dissenyada amb criteris universals, per a tothom.

20

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JUNY DE 2022 NÚM. 207



“L’esport ofereix 
múltiples 
beneficis.

És tenir una 
motivació, un 

repte, i això et fa 
tirar endavant. 

L’esport salva 
vides”

Treballeu en altres projectes fora de l’àmbit escolar?
Intentem donar molta visibilitat a la discapacitat, i a 
les barreres físiques i socials que estan impedint la 
participació de les persones amb discapacitat. Ho fem 
amb entrevistes, xerrades i conscienciació a través de 
les xarxes socials i de la nostra pàgina web.

I projectes internacionals?
Ara estem iniciant un projecte de cooperació interna-
cional amb una ONG local de Bungoma, al nord de 
Kènia, que té els seus propis projectes comunitaris i 
la iniciativa d’engegar-ne un per a persones amb dis-
capacitat física. Hem començat a col·laborar amb ells; 
hi vam anar a l’abril un parell de setmanes, per saber 
com treballaven i per veure de primera mà com hi 
viuen les persones amb discapacitat. Estem elaborant 
un projecte de col·laboració i farem una petita inter-
venció en una escola d’educació especial, Nalondo 
School, referent a Kènia i a altres països.
També estem estudiant la possibilitat de desenvolupar 
un projecte més gran, més ambiciós, però està en una 
fase molt inicial, encara. Volem que sigui un projecte 
sostenible en el temps i escalable. Estem treballant fort 
per tenir una proposta més elaborada que ens permeti 
detallar les necessitats reals que tenim per aconseguir 
finançament.  

Actualment treballes a la Fundació Guttmann  
desenvolupant projectes d’empoderament? 
Estic al departament de Comunicació i Responsabilitat 
Social Corporativa i també a l’àrea d’Empoderament 
i Qualitat de Vida. Estic portant tots els programes 
comunitaris que es basen en el fet que la persona que 
ha tingut una lesió d’origen neurològic per un dany 
cerebral o una lesió medul·lar, després de finalitzar 
el procés rehabilitador, pugui tornar a la comunitat, 
a la ciutat, amb la seva família, a l’entorn habitual. 
Són programes que faciliten aquesta tornada a casa. 
Intentem donar eines que empoderin la persona, que 
li facin guanyar autonomia, independència, perdre 
pors i guanyar confiança en les capacitats d’un mateix. 
I en funció de l’estil de vida que vulgui portar i els 
objectius vitals, començar a construir. És una feina que 
m’omple molt, estic molt contenta.

L’11 i 12 juny se celebra a Granollers la XIV edició 
dels Jocs Catalans d’Esport Adaptat.
Són un esdeveniment organitzat per la Federació Cata-
lana d’Esports per a persones amb Discapacitat Física 
(FCEDF) com a cloenda de la temporada esportiva, un 
veritable referent dels esports adaptats. 

El cap de setmana anterior col·laborem organitzant 
una cursa adaptada i una jornada de promoció i sensi-
bilització envers l’esport adaptat i la discapacitat, amb 
jocs inclusius. Ho fem en col·laboració amb Cangu-
ratge Terapèutic i Ukidsneuro. 
L’impacte de la celebració dels Jocs Catalans a Grano-
llers és molt gran i ha de servir per donar visibilitat a 
l’esport adaptat i per crear consciència.

Què significa l’esport per a les persones amb  
discapacitat?
L’esport és molt important. Tinc companys que han 
tingut algun tipus de lesió que em diuen que l’es-
port els ha salvat la vida. L’esport ofereix múltiples 
beneficis, tant en l’àmbit emocional i físic, com en la 
integració, socialització... És tenir una motivació, un 
repte, i això et fa tirar endavant. 
Hi ha una vinculació molt forta entre la rehabilitació i 
l’esport. Durant el procés rehabilitador es dona molta 
importància a l’esport. A l’Institut Guttmann s’inten-
ta que les persones que estan allà fent rehabilitació 
coneguin l’esport adaptat i en triïn un que els agradi, 
per després seguir-lo practicant. És un pilar important 
en la rehabilitació. L’esport salva vides.

Associació Capaç i Vàlida
www.civteam.org
@civteam

“Cal un canvi de consciència cap a una societat  
dissenyada amb criteris universals, per a tothom” 
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Els grups municipals opinen
Granollers 
se viste de verde 
para L’Ascensió

Hemos celebrado por fin, con cierta normalidad, 
nuestras tan añoradas Fira i Festes de l’Ascensió, 
esas en que, un día u otro, te cae una tormenta 
de primavera, que también conviene y, aún así, 
encuentras propuestas interesantes para todos los 
gustos. Para el nuestro, la orientación de la Fira 
de Mostres hacia una nueva temática centrada 
en la Economía Verde y Circular es una apuesta 
por el futuro de nuestra ciudad y, por ende, de 
nuestro planeta.
Desde el consistorio y con el apoyo de nuestro 
grupo municipal se está dando un paso más 
en el compromiso por la mejora del bienestar, 
apostando por reducir riesgos ambientales y 
promover el consumo responsable, en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agen-
da Urbana 2030. Marcarse objetivos es abrir 
camino en la dirección correcta, pero recorrer 
ese camino conlleva no pocos esfuerzos, algunas 
renuncias e inversión.
Estamos sorprendidos viendo como lo que se 
solía gastar en gasolina ya no llena el depósito, y 
nos sentimos subidos al “tren cremallera” de la 
escalada de precios. Íbamos a escribir “montaña 
rusa”, pero es que no vemos ninguna bajada 
vertiginosa a la vista, no nos engañemos. Un 
coche sin humos, un hogar con aislamiento y 
eficiencia energética óptimos, de la mano de un 
entorno urbano bien servido por transporte pú-
blico tan verde como asequible, donde nuestros 
hijos respiren aire puro y ya no sepan lo que es 
una campaña por el reciclaje, porque este sea ya 
un hábito plenamente consolidado... Suena bien, 
pero todavía no es posible para una gran parte 
de la ciudadanía.
Con la mejor intención, se está trabajando en 
proyectos como la nueva oficina municipal de 
asesoramiento para la mejora de la eficiencia 
energética en viviendas y comunidades de veci-
nos, que permitirán que las familias puedan ac-
ceder a ayudas. Proyectos con los que se intenta 
captar el máximo de financiación europea, para 
que todos puedan alcanzar los objetivos mar-
cados consiguiendo que el bienestar personal y 
familiar sea el mejor. Habrá que aprovechar cada 
una de estas oportunidades, pero en ningún caso 
nos podemos olvidar de apuntalar el crecimiento 
económico y la creación de empleo en nuestra 
ciudad. Es la mejor forma para que Granollers 
dé un giro completo hacia la sostenibilidad y 
eficiencia energética, sin dejar a nadie atrás. 
En nuestras idas y venidas de la Fira al centro, 
donde se han ofrecido la mayoría de espec-
táculos y eventos culturales, nos hemos dado 
cuenta de una cosa importante y que se debería 
considerar en próximas ediciones. Sigue persis-
tiendo esa dicotomía y tendencia a condenar a 
las barriadas a sentirse periféricas. Nada como 
L’Ascensió para que transitemos Granollers de 
punta a punta y demos a nuestros barrios la 
importancia que se merecen.

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

A Catalunya, malauradament, estem 
patint en els darrers anys una ofensiva 
cada cop més intensa contra la llengua 
que ens és pròpia: el català. Organitzaci-
ons i individus de tota mena han actuat 
en connivència amb el poder judicial 
per treure espai a la nostra llengua, 
que més enllà de ser part del llegat del 
nostre país, és una eina que al llarg de 
les darreres dècades ha actuat com a 
element de cohesió i d’ascensor social, 
acompanyat d’un model educatiu d’èxit 
àmpliament reconegut.
Ara, a més a més, aquest model educatiu 
està rebent la pitjor part de l’atac contra 
la llengua, i és que la imposició per 
via judicial de quotes trenca un pacte 
històric i dona ales a aquells qui en un 
odi incomprensible envers la llengua, la 
imposen per la força, conscients, però, 
que és la raó el que els manca.
De vegades parlem d’unitat en l’es-
tratègia independentista –unitat que 
per a molts, com per a mi, ja és quasi 
ciència-ficció–, però no parlem prou 
d’unitat en la defensa de la llengua; i 
és que cap partit polític s’hauria de dir 
catalanista si no fa un pas endavant per 
protegir la llengua i el model educatiu 
català davant la ingerència de la judica-
tura. Qualsevol persona o entitat que es 
consideri demòcrata i catalanista hauria 
de posar el crit al cel per aquesta situa-
ció i actuar en defensa del català.
Malauradament, però, un cop més ens 
trobem que partits i organitzacions que 
es diuen catalanistes, miren cap a una 
altra banda o no actuen amb la suficient 
contundència per defensar la llengua i 
protegir els qui desobeeixen pacífica-
ment unes sentències injustes. 
I, per suposat, encara que sigui obvi i 
evident (però oblidat), tinguem sempre 
present que la manera de protegir el 
català és esdevenir un estat independent, 
on la política lingüística la faci el Parla-
ment i no els tribunals a Madrid. 

Jordi Planas
Voluntari Granollers per la Independèn-
cia – Primàries Catalunya
@PrimariesG 
granollersxindependencia@granollers.cat

Defensem el català

CsPrimàries
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El camí del canvi de model energètic a 
què estem necessàriament abocats per 
fer front al canvi climàtic que ja patim, 
necessitarà compromisos de tots els 
sectors i també polítiques públiques 
positives de regulació, acompanyament i 
suport a persones i empreses.
Caldrà reduir l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle en tots els sectors, també en 
el residencial. Això implicarà activar 
polítiques de rehabilitació d’edificis i 
d’habitatges per fer-los més eficients 
energèticament, que consumeixin 
menys i utilitzin, cada cop més, ener-
gia procedent de fons renovables i 
d’autoconsum.
L’Ajuntament ha posat en marxa 
l’Oficina de Rehabilitació, que acom-
panyarà qualsevol ciutadà, ciutadana 
o comunitat de veïns de Granollers 
en aquest procés de reforma i millora 
de l’habitatge, des del projecte tècnic, 
a posar en contacte amb empreses i 
instal·ladors, fins a buscar el finança-
ment i les subvencions.
Iniciem aquest projecte de transfor-
mació per l’oportunitat que suposarà 
poder-se acollir als fons Next Genera-
tion. Com que aquesta serà una línia 
estratègica en l’horitzó 2030, també 
hi haurà compromís municipal anual 
en els pressupostos de l’Ajuntament 
per complementar ajuts i subvencions 
d’altres administracions. 
El compromís del govern municipal 
amb els objectius de desenvolupament 
sostenible i els objectius de reducció 
d’emissions de gasos fixats per la Unió 
Europea és clar.
Treballem per una ciutat més confor-
table, sostenible i saludable.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

La vocació i tradició firal de la nostra 
ciutat és ben antiga. Les fires són una 
oportunitat per promocionar la ciutat 
i generar activitat econòmica, i Grano-
llers en té una llarga experiència, des del 
nostre mercat d’origen medieval fins a la 
Fira de l’Ascensió. El Parc Firal va suposar 
un canvi de paradigma, però no ha tingut 
l’impacte esperat a la ciutat.
Fa poc que es va presentar, coincidint 
amb la 70a edició, un nou model de 
les Fires i Festes de l’Ascensió, en el 
qual prendrà protagonisme la Fira de 
l’Economia Verda i Circular. Alhora, 
la proposta de mostres es diversifica i 
s’acosta al centre.
Fa molts anys que des d’Esquerra Repu-
blicana creiem que cal impulsar un canvi 
real, perquè fa temps que les fires multi-
sectorials han deixat de funcionar i de ser 
atractives, tant per als ciutadans com per 
als expositors. La nostra aposta sempre 
ha estat clara: tornar l’Ascensió a la ciutat 
ocupant espais més cèntrics, transfor-
mant-la i especialitzant-la. Aquest canvi 
de model és un petit pas cap a la Fira que 
fa anys que proposem i reivindiquem. 
Però hem d’anar més enllà: no podem 
deixar de banda la necessitat de repensar 
el model firal de la ciutat per esdeve-
nir seu de diferents fires, congressos o 
esdeveniments. Espais com la Porxada, 
els pavellons esportius, Roca Umbert i el 
mateix Parc Firal s’han de convertir en 
seus de les fires que han d’arribar a la 
ciutat. Hem de ser molt més ambiciosos 
per atreure aquests esdeveniments, per 
fer Granollers més dinàmica i generar 
activitat econòmica.
Repensar l’Ascensió i el model firal de 
la ciutat pot ser un gran pas endavant 
per recuperar la capitalitat i tornar a ser 
referents a la comarca i al país.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu Grup Municipal ERC-AM

Enric Gisbert i Tomàs
Regidor Grup Municipal ERC-AM

En la línia idònia

L’Agenda 2030, que fixa objectius de 
sostenibilitat (ODS) davant reptes actuals 
com el canvi climàtic i la transició ener-
gètica, s’alinea amb les agendes urbanes 
de Nacions Unides i de la Unió Euro-
pea, que persegueixen implementar-ho 
també a pobles i ciutats. Després de dos 
anys sense haver pogut celebrar l’Ascen-
sió degut a la crisi sanitària, l’acabem de 
recuperar i calia fer-ho, per tots aquests 
canvis que estem experimentant, fent un 
gir per esdevenir una fira amb el prota-
gonisme indiscutible de l’economia ver-
da i circular, els productes de proximitat, 
la vinculació al territori i el compromís 
indestriable cap a la transició verda. 
Junts per Granollers proclamava fa temps 
que s’havien de fer canvis en aquesta 
direcció: una fira sensible amb la soste-
nibilitat, basada en l’equitat social i en 
la millora del benestar de la ciutadania. 
Des del nostre grup municipal anem per 
aquesta via, compartida ara per l’equip 
de govern de la ciutat, cosa que cele-
brem. És aviat per fer balanç, però si a 
partir d’ara aprofitem les Fires i Festes 
de l’Ascensió per enfortir la promoció 
econòmica de Granollers, segur que la 
convertirem en el referent i locomotora 
de desenvolupament en aquest àmbit de 
transformació i actualització innovadora 
que necessitem. El nostre compromís 
polític va en aquesta línia de responsabi-
litat, com hem fet palès en la sortida de 
la crisi sanitària i en totes les circumstàn-
cies associades.
Per això, vam proposar –i es va aprovar 
en el darrer Ple municipal– la dotació 
econòmica de les mesures pactades en el 
Pressupost 2022 per pal·liar situacions 
de vulnerabilitat i implementar diversos 
tipus d’ajudes per mantenir els llocs 
de treball i l’activitat econòmica. I per 
aprofitar el potencial dels fons europeus 
Next Generation en el desenvolupament 
sostenible. En definitiva, propostes ambi-
cioses qualitativament parlant i quantita-
tivament rellevants.
Estem compromesos amb aquest model 
de vida més just, saludable i sostenible. I 
amb aquesta nova orientació de les Fires 
i Festes de l’Ascensió, feliçment recupe-
rades. 

Josep M. Noguera i Amiel
Regidor de Junts per Granollers

Compromesos 
amb una transició 
energètica justaGranollers, ciutat de fires

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://granollers.cat/segueixcultura

