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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: Imatge virtual que mostra l’àmbit d’actuació del 
projecte de renaturalització del parc del Congost.

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 juliol

EXPOSICIONS PERMANENTS 

 Museu de Ciències Naturals 
“Tu investigues!” 

Sala d’Invertebrats 

Aula de Malacologia Frederic Travé 

Aula de Paleontologia  
Joan Maria Viader 

EXPOSICIONS TEMPORALS

Museu de Granollers
FINS AL 17 DE JULIOL 
“Museus i Liceu: una història 
compartida” 

FINS A L’11 DE SETEMBRE 
“Dimonis. Ex-orcismes i  
in-orcismes de Verdaguer”  

Museu de Ciències Naturals
FINS AL 7 DE JULIOL
“Elements4life” 

FINS AL 10 DE JULIOL
“Alpina. Mapes. Literatura. 
Paisatge.”

Ajuntament de Granollers

FINS AL 29 DE JULIOL 
“Panoràmiques de Granollers”

Centre Cívic Nord

DEL 4 AL 15 DE JULIOL
“Exposició del XXIII Ral·li 
Fotogràfic- Granollers es Revela!”

Biblioteca Roca Umbert
FINS AL 22 DE JULIOL
Exposició- joc: “Faulari”
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 1, 15 i 29 de juliol
Tot el dia. Plaça de la Corona

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

MERCAT DE RECICLATGE, ARTESANIA  
I PRODUCTES NOUS. AV TRES TORRES
Dissabte 2 de juliol
De 9 a 14 h. Entre els carrers de Vallès  
i de les Tres Torres

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

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

MERCAT DEL DISC
Divendres 8 i dissabte 9 de juliol
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

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

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

PARADA ENCANTS SOLIDARIS 
ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 16 i 30 de juliol
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà 

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

Informació actualitzada a  
www.granollers.cat/agenda 

Del 29 de juny al 16 de juliol, la fàbrica de Roca Umbert torna a om-
plir-se d’activitats amb la programació de l’Obert x Vacances. 
El dimecres serà el dia dedicat al moviment amb l’espectacle de 
clown Herència a càrrec de la Cia. Industrial Teatrera, i dos itineraris 
de dansa que mostraran diversos processos de creació d’una peça 
artística.
Els dijous la música tornarà a l’espai exterior amb les propostes de 
la cantautora Magalí Sare, del senegalès Momi Maiga i de l’especta-
cle Les dones de la meva vida amb Elena Gadel i Marta Robles. 
Divendres hi haurà una jam de teatre dels alumnes d’Arsènic, i una 
original proposta de cinema musicalitzat de la mà del festival Cine-
mafreshhh! que celebra els 100 anys del clàssic Nosferatu on es 
projectarà la llegendària pel·lícula muda alemanya musicalitzada en 
directe pels DJ’s Letung, Monkey i Babar. Per últim, el dissabte, un 
espectacle de dansa integrada amb el col·lectiu Liant La Troca i una 
revetlla de Swing amb la música en directe a càrrec de La Maqui-
nista Dixie Band.
La proposta d’estiu es completa amb dos workshops professio-
nals, un d’arts visuals a càrrec de l’artista Mercè Soler que versarà 
sobre “El contenidor en diàleg amb el contingut”, i un de moviment 
“Flowing connection” amb el ballarí Fabian Thomé.

OBERT X
VACANCES
29 JUN - 16 JUL, 2022

Programació d’estiu de Roca Umbert,
Fàbrica de les Arts   Granollers
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El 7 de juny passat es va presentar el projecte 
de renaturalització del parc del Congost, que 
suposarà l’inici de la creació d’una anella verda 
a la ciutat. L’alcaldessa de Granollers, Alba Bar-
nusell, va afirmar que aquest projecte “suposa 
una aposta decidida cap a una ciutat verda; una 
ciutat per connectar amb la natura, més soste-
nible, més saludable, més inclusiva, accessible 
per a tots i totes, amb més espais per passejar, 
per fer esport, per caminar, amb més espais de 
lleure, de punt de trobada”. I va afegir: “Dibui-
xem la ciutat de l’any 2030; un Granollers que es 
projecta com una gran anella que connecta la 
ciutat a través d’itineraris verds.” 
El projecte de renaturalització del parc del 
Congost s’executarà entre els anys 2022 i 2025 
i ha estat elaborat per l’Ajuntament de Grano-
llers i la Fundación Ecología Urbana y Territorial 
(FEUT), un centre d’investigació que dona suport 
a les administracions locals per impulsar estra-
tègies més sostenibles i de millora de l’habitabi-
litat i la qualitat de vida en els sistemes urbans.
Tal com va explicar el regidor de Medi Ambi-
ent, Espais Verds i Obres i Projectes, Albert 
Camps, es tracta “d’un projecte estratègic 
d’alt valor per a la ciutat”, que preveu natu-
ralitzar una zona de gairebé 7 hectàrees i que 
alhora “busca que les actuacions donin peu a 
altres projectes per crear eixos verds arreu de 
Granollers”.

Presentació del projecte  
el 7 de juny passat al parc  
del Congost

Més de 3 milions d’euros dels Fons Next 
Generation

L’Ajuntament de Granollers va presentar el pro-
jecte a la convocatòria del Programa de
subvencions de la Fundació Biodiversitat per 
fomentar actuacions per a la renaturalització 
i resiliència de ciutats espanyoles 2021, en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 2021 dels Fons Next Generation EU 
(NGEU). 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic ha comunicat a l’Ajuntament 
la concessió de la convocatòria per un import de 
3.364.163,91 €. Aquesta xifra suposa el 95 % de 
l’import total del projecte, excepte l’IVA.

Quatre grans eixos d’actuació

L’àmbit d’actuació del projecte de renaturalitza-
ció del parc del Congost abasta l’espai comprès 
entre les pistes d’atletisme (carrer Camp de les 
Moreres) i el carrer Sant Tomàs d’Aquino, on 
es preveu la naturalització de l’espai actual de 
paviment dur per connectar-lo amb els carrers 
de Pompeu Fabra, Balmes i Roger de Flor.
El projecte consta de quatre grans eixos d’ac-
tuació. El primer és la renaturalització del riu 
Congost amb mesures que ajudin a la forma-
ció de meandres per afavorir la biodiversitat 
fluvial. S’eliminarà el mur que limita el curs 

Granollers, anella verda:  
el riu Congost s’obre a la ciutat

REPORTATGE

Granollers inicia una transformació 
verda amb el projecte de 
renaturalització del parc del Congost, 
que es converteix en el primer tram 
d’una anella verda al voltant de la 
ciutat que connecta amb el nucli urbà. 
L’Ajuntament ha rebut una subvenció 
de més de 3 milions d’euros dels 
fons europeus Next Generation per 
fer realitat un projecte estratègic 
que renaturalitzarà el riu i el parc 
del Congost, crearà nous espais de 
passeig i de lleure, i que contribuirà 
així a millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania, amb la creació d’un espai 
públic més verd i saludable, un model 
que es podrà aplicar a altres zones de 
la ciutat.

Aquest ptojecte 
estratègic 

preveu 
naturalitzar  
7 hectàrees
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Absorció de 100 
tones de CO²/any

Superfície total naturalitzada: 
66.880 m²
• 21.000 m² de superfície de riu 
naturalitzada
• 11.700 m² de prada
- 7.300 m² d’arbustos
- 26.880 m² de superfície permeable
- 1.700 m de passejades arbrades 
sobre superfície permeable
- Plantació de 600 arbres

Calendari d’execució: 
entre els anys 2022 i 2025

Subvenció que rep l’Ajuntament: 
3.364.163,91 €

El projecte en xifres:

Pressupost total:
4.217.758,55 €

600 arbres  
nous i 7.300 m2 

d’arbustos

Més de 4 milions d’euros per naturalitzar  
7 hectàrees i connectar el riu i el parc a la ciutat

baix d’aigua i es revertirà la tendència rectilínia 
del riu. S’actuarà en 300 metres i 21.000 m² de 
superfície.
El segon eix és la connexió del riu amb el parc 
del Congost, a partir de la creació d’un talús i 
una mota de terra i de vegetació que cobreixi 
l’actual mur de formigó que separa el llit fluvial 
del parc. S’eliminarà el vial asfaltat i els espais 
d’aparcament en una longitud de 643 metres. 
Es guanyaran 21.500 m² que ara ocupen el vial 
asfaltat i zones d’estacionament que es com-
pensaran una per una a l’altra banda del riu.
La creació de dos grans itineraris verds propers 
al parc és el tercer gran eix del projecte. Es farà 
als carrers de Pius XII i Joan Camps, en una su-
perfície d’intervenció de 5.379 m² on es crearà 
una cobertura ombrejada gràcies a la plantació 
d’arbrat i arbustos que permetran guanyar es-
pais d’estada saludables. Aquest model d’itine-
raris es replicarà a altres llocs de la ciutat per 
fer créixer la infraestructura verda. 
El quart i darrer eix és la naturalització d’un 
connector urbà arbrat que travessi el municipi 
d’est a oest (carrer de Tres Torres).
Per tant, el projecte actua des de dos àmbits: 
un de planificador, ja que es podrà aplicar en 
altres espais per crear una xarxa de corredors 
interns que connectarà tots els espais verds 
entre si i conformarà un autèntic sistema verd; 
i un de demostratiu, amb els quatre eixos d’ac-

Imatge virtual que mostra 
l’àmbit d’actuació del projecte 
de renaturalització del parc 
del Congost un cop executat
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tuació que en conjunt naturalitzaran un total de 
66.880 m².

Espai més verd, inclusiu, accessible  
i saludable

El projecte preveu plantar 600 arbres i 7.300 m² 
d’arbustos que afavoriran reduir la temperatura 
en 1.700 metres de carrer i absorbir 100 tones 
de CO²/any. També s’implantaran 26.880 m² de 
paviments permeables per facilitar la infiltració 
d’aigües pluvials al sòl, la recàrrega de l’aqüífer 
i la disponibilitat d’aigua per al reg de la vege-
tació.
La proposta té, a més, un vessant social, ja que 
generarà un espai inclusiu, accessible i salu-
dable per practicar activitats esportives i d’oci, 
i també promocionarà l’activitat econòmica de 
proximitat. Promourà formes de vida i com-
portaments més sostenibles i saludables per 
afrontar els grans reptes ambientals que tenim 
plantejats a escala global i local.
Un altre objectiu del projecte és contribuir a 
reduir el trànsit, mitjançant l’eliminació de  
900 metres de carrils i la limitació a 30 km/h  
a 27.386,75 m² de calçada i a 10 km/h a 
16.752,26 m² de carrers interiors dels itineraris 
verds. Així s’aconseguirà reduir el soroll i la 
contaminació atmosfèrica, i millorar la segure-
tat viària en un entorn amb més arbres i ombra. 
Es contribueix, per tant, a la Zona de Baixes 
Emissions (ZBE).
D’altra banda, i fora de la subvenció dels fons 
europeus Next Generation, es preveu crear 
una nova passera a l’altura del carrer Isabel de 
Villena, que travessarà el riu i connectarà amb 
les places d’aparcament que es traslladaran 
al passeig de la Conca del Besòs, on hi haurà 
aparcament en bateria.

Una ciutat connectada i oberta al riu Congost

El projecte de renaturalització del parc del 
Congost actualitza l’Estratègia d’Infraestructura 
Verda Urbana i el Pla de Mobilitat Sostenible i 
Espai Públic de Granollers. Respon als objectius 
comuns d’aconseguir un espai públic saludable, 
més verd i amb més biodiversitat, que afavoreixi 
la qualitat de vida de la ciutadania, inclosos en 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS); uns objectius compartits per altres plans i 
estratègies com el Pla Estratègic Granollers 2030 
o el Pla director del verd urbà de Granollers.

El projecte de renaturalització del parc del Congost  
afronta els grans reptes ambientals de la ciutat

Imatge actual (a dalt)  
del carrer Pius XII i imatge 
virtual del mateix espai  
(a sota) finalitzat el projecte. 
Es convertirà en un gran 
itinerari verd, amb més 
arbres i arbustos

Imatge actual del passeig 
Fluvial (a dalt) i virtual (a sota) 
del mateix espai després de 
les actuacions. El vial actual 
de circulació i aparcament 
es convertirà en una zona de 
passeig integrada al parc

zona jocs gran_1_actual.jpg

zona jocs gran_1_proposta.jpg

Projecte naturalització i milllora del Parc del Congost. 

Imatge virtual de l’àrea de jocs 
infantils del parc del Congost 
que es remodelarà i ampliarà 
amb nous elements lúdics. 
L’actuació, que no s’inclou en 
el projecte de renaturalització 
del parc del Congost, té un 
pressupost de prop de 200.000 
euros
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L’emergència climàtica, el talent, 
la innovació i el benestar ciutadà, 
missions del 3r Pla Estratègic
Des de l’octubre de 2021, més de 1.400 persones han parti-
cipat, a través de 30 activitats, en la definició de les Missions 
Granollers 2030. El 3r Pla Estratègic recull més de mil aporta-
cions de la ciutadania i els agents socials, econòmics i polítics 
de Granollers per avançar cap a una ciutat més saludable, 
resilient, sostenible i cohesionada, que pugui afrontar els 
reptes globals dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i els objectius de l’Agenda Urbana Espanyola.
El pla incorpora la metodologia de les missions, un model 
de lideratge distribuït, i pren com a marc de referència les 
agendes i reptes globals. El procés l’ha conduït una direcció 
col·legiada, formada pels tres comissaris nomenats pel Ple 

(Mireia Cammany Dorr, Fina Jerez Bernat i Arnau Queralt Bas-
sa) i l’oficina tècnica del Pla, amb l’assessorament de l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (UAB).
Amb les propostes recollides al llarg del procés participatiu 
i el treball dels grups motor, la direcció col·legiada ha definit 
tres missions i quinze fites.
A partir d’aquí, s’elaboraran projectes concrets que han  
de permetre assolir les fites plantejades. El Ple municipal 
del mes de juny ha aprovat per unanimitat el document 
Missions Granollers 2030, que és el marc estratègic compartit 
per transformar la ciutat. 
Més informació: www.plaestrategicgranollers.cat

Repte 1. Fomentar la 
transició ecològica i fer 
front a l’emergència 
climàtica

Missió 1. Granollers, 
ciutat neutra en carboni 
i resilient davant 
l’emergència climàtica

Fita 1.1. El 2030 s’hauran reduït les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la ciutat 
un 55 % respecte del 2005.

Fita 1.2. El 2030 un 20 % dels edificis de Granollers tindran una eficiència energètica 
superior a la D.

Fita 1.3. El 2030 es multiplicarà per 10 la potència de les instal·lacions fotovoltaiques 
de Granollers respecte de l’any 2020.  

Fita 1.4. El 2030 tots els serveis de restauració públics i concertats (escoles, instituts, 
centres sanitaris i socioresidencials) implementaran la dieta de salut planetària en els 
seus menús, incloent productes de proximitat.

Fita 1.5. El 2030 un conjunt d’eixos verds connectaran la ciutat entre els diferents 
barris, parcs i espais perinaturals del municipi; i amb els municipis de la conurbació.

Repte 2. Treballar per la 
prosperitat econòmica i la 
redistribució de la riquesa

Missió 2. Granollers, ciutat 
que fomenta el talent i la 
innovació

Fita 2.1. L’any 2030 tots els polígons de la ciutat tindran el certificat de qualitat de la 
Coordinadora Espanyola de Parcs Empresarials (CEPE).

Fita 2.2. El 2030 els diferents sectors productius que tenen activitat dins el municipi 
introduiran accions per fomentar l’economia verda i circular.

Fita 2.3. El 2030 Granollers augmentarà un 20 % l’oferta de places en formació 
professional en modalitat dual en els àmbits sociosanitari, industrial i de la mobilitat.

Fita 2.4. El 2030 Granollers consolidarà el hub d’indústries culturals i creatives.

Fita 2.5. L’any 2030 l’Ajuntament de Granollers tindrà una puntuació excel·lent en els 
índexs de transparència, maduresa digital i satisfacció ciutadana.

Repte 3. Promoure la 
igualtat d’oportunitats i la 
cohesió social

Missió 3. Granollers, ciutat 
que vetlla pel benestar de 
la seva ciutadania al llarg 
de la vida

Fita 3.1. El 2030 augmentaran els habitatges socials fins a arribar al 15 % del parc a 
través de models públics, privats, cooperatius i mixtos.

Fita 3.2. El 2030 es reduirà el nombre de persones en situació de solitud no volguda i 
es promourà l’autonomia i els hàbits saludables entre les persones grans.

Fita 3.3. L’any 2030 Granollers haurà reduït un 50 % l’índex de segregació escolar.

Fita 3.4. El 2030 l’acció social de la ciutat es vehicularà a partir d’una xarxa publicoco-
munitària.

Fita 3.5. El 2030 Granollers impulsarà i implementarà programes esportius, nutricio-
nals, culturals i de lleure per fomentar la cohesió social de persones en risc d’exclusió 
social i econòmica.
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Comencen les obres de construcció del 
vial d’accés al nou edifici de l’Hospital 

Aquest estiu començaran les obres per construir 
el vial d’accés al nou edifici de l’Hospital de Gra-
nollers. L’empresa Eurocatalana d’Obres i Serveis 
serà l’encarregada dels treballs, que tenen una 
durada prevista de quatre mesos i un pressupost 
de 977.522,76 €, IVA inclòs.
Es construirà una nova rotonda a la cruïlla entre 
els carrers Francesc Ribas i Lluís Vives, des d’on 
naixerà un vial en sentit nord que arribarà fins a 
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la zona posterior de l’edifici hospitalari que s’està 
construint. El nou carrer tindrà dos carrils de 
circulació de doble sentit i voreres a tots dos cos-
tats. El vial es dotarà de tots els serveis necessa-
ris per urbanitzar del tot la zona que conforma el 
sector W, el de la Torre de Pinós, situat damunt 
de l’Hospital fins a les Franqueses del Vallès.

Nou edifici polivalent

Les obres del nou edifici de l’Hospital de Grano-
llers, annex al Servei d’Urgències, avancen a bon 
ritme. L’espai disposarà de 9.000 m² assistencials 
i de 6.000 m²  d’espai per a serveis generals, ins-
tal·lacions, logística, etc.
En aquesta primera fase s’està edificant el nou 
Servei d’Urgències, que ocuparà tota la planta 
baixa de 4.000 m² i que comptarà amb 90 punts 
d’atenció; i una planta de 2.000 m² on s’ubicaran 
les àrees de crítics, semicrítics i d’hospitalització 
convencional, amb una capacitat per a 40 llits,  
8 dels quals es consolidaran per a crítics estructu-
rals, cosa que permetrà passar dels 20 actuals  
a 28. Els 3.000 m² restants es reserven per a l’am-
pliació quirúrgica en una segona fase i més enda-
vant es determinarà l’ampliació de la resta d’àrees.

Els alumnes de l’escola  
Ferrer i Guàrdia transformen  
una plaça de Sota el Camí Ral

L’Ajuntament ha fet un pas endavant en la 
reforma d’una plaça situada a l’interior de 
l’illa d’habitatges dels carrers Roger de Flor, 
Pius XII, Navarra i Roger de Llúria, al barri de 
Sota el Camí Ral. La plaça es reformarà amb 
l’objectiu d’esdevenir un espai més agradable, 
segur, accessible i sostenible. Se’n renovarà el 
paviment i la disposició del mobiliari urbà i de 
l’arbrat; s’incrementarà la superfície de sòl per-
meable per afavorir l’aprofitament de les aigües 
pluvials; es renovarà i reforçarà l’enllumenat; i 
s’incorporarà nou mobiliari urbà per fer-ne un 
espai més amable, que afavoreixi la convivència.
La reforma de la plaça forma part del progra-
ma “Fem un jardí”, que proposa la participació 
dels alumnes de centres escolars propers en la 
urbanització d’un espai públic. El programa ja ha 
transformat cinc espais de la ciutat. Aquest és 
el sisè projecte i compta amb la col·laboració de 
l’alumnat de 5è de l’escola Ferrer i Guàrdia, que 
ha recollit les inquietuds i propostes de transfor-
mació de la plaça de 720 metres quadrats situada 
al barri Sota el Camí Ral.
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Ja ha entrat en vigor la modificació de l’Ordenança municipal de circu-
lació de vianants i vehicles de Granollers que vetlla per la seguretat i la 
convivència en l’espai públic de la ciutadania i els diversos mitjans de 
transport.
Un dels canvis principals de l’ordenança és que els Vehicles de Mobi-
litat Personal (VMP), el més comú dels quals és el patinet elèctric, no 
poden circular per les voreres i altres zones de vianants, inclosa l’illa de 
vianants, i han de circular per la calçada sense excepcions. 
És manté l’obligatorietat dels conductors i conductores de portar casc, 
timbre, llums al davant i al darrere, així com elements reflectants en 
horari nocturn o en condicions de poca llum. 
En els VMP només pot circular una persona i l’edat mínima per fer-ho 
és de 14 anys. Cal circular sense fer ús del mòbil o auriculars, i els con-
ductors poden ser sotmesos a proves d’alcohol i drogues.
La normativa estableix també les infraccions previstes, que poden anar 
entre els 100 i els 1.000 euros. Els pares/mares o tutors legals hauran 
de respondre pels infractors menors de 18 anys.

Què és un VMP?

Els VMP són vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i 
propulsats per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una 
velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. Si la velocitat de pro-
pulsió és inferior als 6 km/h, es considera una joguina i ha de circular 
per la vorera.

Per seguretat, es limita la circulació  
de patinets elèctrics (VMP) a la calçada

Nou mapa interactiu de refugis climàtics a la ciutat

L’Ajuntament ha elaborat un recull de refugis climàtics, espais on la 
ciutadania pot trobar temperatures menys elevades en episodis de ca-
lor. Així, s’han llistat els edificis municipals que tenen un horari d’ober-
tura més ampli amb climatització com, per exemple, les biblioteques, 
els museus, els centres cívics o equipaments esportius.
També s’ha fet un recull de tots les espais verds amb ombra, fonts i on 
la temperatura és més confortable que a altres punts de la ciutat. Aquí 
s’inclouen, per exemple, els parcs i diversos jardins i places.
Amb tota aquesta informació, s’ha fet un mapa interactiu que ubica tots 
aquests refugis climàtics, i n’indica les característiques i l’horari, en el 
cas dels equipaments. 
El mapa mostra en color verd la situació dels espais verds i, en taronja, 
la dels equipaments municipals.

Més informació: 
www.granollers.cat/patinets

Podeu consultar el mapa interactiu amb els refugis climàtics 
de la ciutat i els consells en cas d’onada de calor a: 
www.granollers.cat/onadadecalor
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5
9 a 14 h. Formació de 5 hores. 
Empresa. Presencial
Gestionar dinàmiques i actituds 
tòxiques 
Aprendre habilitats i eines per gestionar 
dinàmiques i actituds tòxiques que perju-
diquen el funcionament dels equips i els 
entorns de treball.
Cambra de Comerç - Granollers

6
14.30 a 16.30 h Formació en línia. 
Comerç
Aprèn a llegir les estadístiques de les 
xarxes socials
Aprèn a llegir-les, ofereixen una informació 
molt valuosa de la nostra tasca.
Granollers Mercat

15
9.30 a 12 h. Formació en línea. 
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Coneix tot l’imprescindible: tràmits, fiscalitat, 
ajuts, capitalització de prestació de l’atur.
Granollers Mercat 

22
9.30 a 12 h. Formació en línia. 
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Fes un Canvas, la popular metodologia àgil 
per desenvolupar la teva idea de negoci i 
crear el teu pla d’empresa.
Granollers Mercat

www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Juliol 2022 

PANTEONS I TOMBES 
CEMENTIRI MUNICIPAL
DE GRANOLLERS

LICITACIÓ DE CONCESSIONS DE LLARGA DURADA (50 ANYS) 
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE SUBHASTA

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS AL 29 DE JULIOL DE 2022

Més informació a l’OAC, al Cementiri Municipal, a l’oficina de Serveis Municipals i a seuelectronica.granollers.cat

Deixalleries de Granollers

Deixalleria nord 
C. Camí del cementiri

• Dilluns de 8 a 14 h 
• Dimarts de 16 a 19 h

• De dimecres a diumenge  
de 8 a 14 h 

Deixalleria sud 
C. Palautordera, 31. Palou Nord 

• Dimarts de 16 a 19 h 
• De dimecres a diumenge  

de 8 a 14 h

Horaris d’estiu: 
de l’1 de juliol al 31 d’agost

TREBALLA A
L’AJUNTAMENT

Consulta l’oferta d’ocupació
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Sofia Téllez, campiona estatal d’esgrima amb floret

Durant aquest curs escolar, 45 alumnes de 
3r i 4t d’ESO de sis centres educatius (Escola 
Pia, Institut Carles Vallbona, Institut Antoni 
Cumella, Institut Celestí Bellera, Institut Marta 
Estrada i EMT) han compartit temps i espai 
amb personal sanitari, de manteniment, admi-
nistratiu, mecànics, comerciants, perruquers... 
i això els ha facilitat un primer contacte amb 
el món laboral que els ha permès una prime-
ra experiència, i l’adquisició de competències 
assimilables per poder acreditar l’ESO. A més, 
han pogut tastar un ofici que, si els ha agradat, 
podran seguir aprenent a través d’un cicle for-
matiu. La implicació dels tutors, de les famílies 
i, sobretot, de les empreses d’acollida, un total 
de 53, és indispensable perquè aquest projecte 
tiri endavant.

Projecte Singular Junts

Des del curs 2008-2009, l’Ajuntament de 
Granollers, amb la col·laboració del Departa-
ment d’Educació, participa al projecte educatiu 
Singular Junts, que té com a objectiu reduir el 
fracàs escolar i permetre graduar més alum-
nes de 4t d’ESO. Contribueix, per tant, a reduir 
el fracàs escolar que, segons dades del curs 
2020-2021, a Granollers se situa en el 7 % 

45 alumnes d’ESO tenen el primer contacte 
amb el món laboral

La granollerina Sofia Téllez, del Club d’Esgrima 
de Granollers (CEG), s’ha proclamat Campiona 
d’Espanya d’Esgrima amb floret en categoria 
cadet. Aquesta temporada ha guanyat totes les 
competicions nacionals i estatals, i ha estat se-
leccionada per al Campionat del Món Cadet ce-
lebrat a Dubai i el Campionat d’Europa disputat 
a Sèrbia. Téllez ha estat rebuda a l’Ajuntament 
en reconeixement del seu èxit esportiu. L’alcal-
dessa de Granollers, Alba Barnusell, ha valorat 
una trajectòria que fa anys que despunta i ha 
recordat que Sofia Téllez va recollir el premi a 
millor esportista en categoria promesa femeni-
na 2019 a la Festa de l’Esport de Granollers.

(percentatge de joves de 16 anys o més que 
surten dels centres educatius sense l’ESO). 
Aquest projecte no només té per objectiu que 
l’alumne de 3r pugui passar amb bons resul-
tats a 4t i que el de 4t es pugui graduar, sinó 
que també ajuda els joves a prendre decisions 
un cop acabada l’etapa obligatòria de l’escola-
rització. Els permet veure quin camí seguir en 
la formació professionalitzadora a través dels 
programes de Formació Inicial per als que no 
aconsegueixen treure’s el graduat, i de Forma-
ció Professional de Grau Mitjà, per als que sí 
que l’obtenen.
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A l’esquerrra, representants 
de l’Arrel - Fòrum de les 
Adolescències; a la dreta, re-
presentants del Consell dels 
Infants, després de celebrar 
l’audiència amb l’alcaldessa

El Consell dels Infants i l’Arrel – Fòrum de les 
Adolescències celebren l’audiència amb l’alcaldessa 

El Consell dels Infants i l’Arrel – Fòrum de les 
Adolescències han compartit les seves reflexions 
al voltant dels nombrosos projectes i campanyes 
treballades aquest el curs, durant l’audiència amb 
l’alcaldessa, Alba Barnusell, celebrada el 8 de 
juny. Al matí va ser el torn del Consell dels Infants, 
amb els representants de 5è i 6è de les escoles 
de la ciutat; i a la tarda, el torn de l’Arrel, amb una 
vintena de nois i noies de 12 a 16 anys, de les dife-
rents escoles, instituts i entitats de lleure.
Aquest curs s’ha pogut recuperar la presencia-
litat amb trobades de treball grupal com a eina 
de transformació comunitària, en què els nois 
i noies han participat activament en diferents 
projectes de millora de la ciutat.

Aportacions al Pla Estratègic

A través de diverses activitats com un escape room 
i una hackató, amb 200 participants de 10 a 15 
anys, s’han pogut fer aportacions al Pla Estratègic 
Granollers 2030 i recollir les seves propostes de 
com ha de ser Granollers: una ciutat jugable, aco-
llidora, cohesionada i amb igualtat d’oportunitats. 
Des del Consell dels Infants i l’Arrel s’ha parti-
cipat activament en la celebració del Dia Inter-
nacional dels Drets dels Infants i Adolescents, 
i en el disseny i desenvolupament de la campa-
nya “Una pell, molts tons” #StopRacisme, per 
trencar estereotips, acabar amb la xenofòbia i 
el racisme, i fomentar una cultura de la igual-
tat i l’antidiscriminació. També s’ha col·laborat 
en La Teranyina, una campanya per prevenir 
addiccions a les pantalles i a les drogues.
Els més joves de Granollers han continuat tenint 
un paper molt actiu al Consell Nacional d’Infàn-

cia i Adolescència (CNIAC), amb dos membres 
de l’Arrel - Fòrum de les Adolescències en qua-
litat de president i vicepresidenta infantil.
També s’han fet propostes als Pressupostos 
Participatius d’enguany, una de les quals, 
presentada per l’Arrel, ha resultat escollida. Es 
tracta de la creació d’un espai polivalent al Parc 
Firal, per un valor de 150.000 euros. A l’audi-
ència amb l’alcaldessa, els joves han aprofitat 
per reclamar el dret a poder votar en futures 
edicions dels Pressupostos Participatius.

Joves compromesos amb la ciutat

Alba Barnusell ha destacat el “compromís, les ho-
res dedicades i tota la feina feta en el disseny del 
futur de Granollers. Gràcies per ajudar a transfor-
mar i millorar la nostra ciutat, el nostre entorn i el 
nostre planeta, i contribuir a fer-lo més sostenible 
i saludable“. I ha deixat les portes obertes a crear 
un altre fòrum per a joves a partir de 16 anys.
Els nois i noies han agraït “l’oportunitat de poder 
participar en la ciutat, de poder fer sentir la nostra 
veu i expressar lliurement l’opinió“. També han 
destacat que tant el Consell dels Infants com 
l’Arrel representen un espai d’aprenentatge, de 
compromís i de motivació on han guanyat confian-
ça i han pogut treballar junts per un món millor.
El Consell dels Infants i l’Arrel tenen per ob-
jectiu el foment de la responsabilitat social, la 
participació dels ciutadans més joves, i la seva 
implicació i presa de decisions en la comunitat. 
Representen un espai de vincle i aprenentatge 
de valors, competències i habilitats per con-
tribuir, sumar i transformar la ciutat, des del 
compromís social i democràtic. 
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Al capdavant del Consell 
Nacional dels Infants 
i els Adolescents de 
Catalunya

Els granollerins Roc Morella Gorchs i Cristina 
Prieto Coll són el president i la vicepresidenta 
del CNIAC, el Consell Nacional dels Infants i 
els Adolescents de Catalunya. Aquest òrgan 
participatiu i consultiu està format per 46 
infants i joves d’entre 8 i 17 anys, i representa 
els interessos i els punts de vista dels nois i 
noies de Catalunya.
En Roc té 17 anys i estudia a l’Institut Celestí 
Bellera, anteriorment ha estat vicepresident 
del CNIAC i també ha format part de l’Arrel. 
Per la seva banda, la Cristina té 13 anys i es-
tudia a l’EMT. Aquests joves granollerins estan 
al capdavant del CNIAC, un compromís que 
defineixen com “una oportunitat, una manera 
de treballar junts. És una responsabilitat que 
aprens a controlar”. Les seves tasques són 
gestionar les propostes que arriben al consell 
i promoure la seva participació. Opinen que 
és “molt satisfactori i gratificant. T’omple 
molt”. Com a membres de la junta, en Roc i 
la Cristina acostumen a traslladar la feina del 
CNIAC a la comissió d’Infància del Parlament 
de Catalunya i també fan accions relacionades 
amb l’Agenda 2030 i els ODS. Ara, però, estant 
treballant amb un repte que els fa molta 
il·lusió i així l’expliquen: “el dia 1 de setembre 
anem a Ginebra, a les Nacions Unides, a expo-
sar el manifest que vam presentar amb motiu 
del Dia Internacional dels Drets dels Infants”. 
Un manifest que se centra en la salut mental 
i assenyala que és molt important que tothom 
pugui gaudir d’un bon estat mental, en espe-
cial els infants i adolescents perquè es troben 
en època de creixement i aprenentatge.

En Pol Alcaraz, la Danna Tello, la Judit Ortega i en 
Marc Sánchez, juntament amb les seves professo-
res, Eva Tapia i Anna Caballero, han creat “Tradició 
3D”. Un projecte que acosta la cultura a persones 
amb diversitat funcionalitat visual, que a través del 
tacte i de l’oïda poden gaudir, conèixer i fins i tot 
imaginar com és el patrimoni local i la seva cultu-
ra més propera. L’objectiu és adaptar i fer inclusiu 
el patrimoni cultural local creant rèpliques de 
mida petita impreses en 3D, amb una base en què 
s’inclou Braille i un àudio explicatiu.
Aquest equip de joves emprenedors es va presen-
tar a The Challenge by EduCaixa, i van ser selec-
cionats com a un dels 100 millors, entre els 1.252 
projectes participants, per a viure en el Campus 
Barcelona l’evolució del seu propi projecte. I han 
arribat a la final amb el premi en forma de viatge 
formatiu a Silicon Valley, el bressol de l’emprene-
doria. 

Una oportunitat única

”És una oportunitat per créixer com a persones. 
Anem a gaudir, conèixer la cultura, viure noves 
experiències i obrir món”. Així d’il·lusionats i 
conscients es mostren: “hem treballat molt i és 
difícil arribar fins aquí. Vam rebre la notícia que 
havíem guanyat i vam veure que havíem generat 
un impacte molt fort.”  
Del 28 de juny al 12 de juliol viatgen a Silicon Valley 
on, de la mà de referents i experts, conviuran i col-
laboraran amb altres equips, a partir de diverses 
activitats i experiències. “Cadascú de nosaltres 
aporta la seva part i cooperem entre tots; si una 
falla, l’altra l’anima”. 

Ara comença un altre treball en equip. Bon viatge!

Alumnes de l’EMT guanyen 
una estada formativa a 
Silicom Valley 
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Tornen els Premis Porxada amb un nou 
guardó: premi al nou comerç

Els Premis Porxada són els guardons que 
atorga anualment l’Ajuntament de Granollers 
i l’Associació de comerciats Gran Centre Gra-
nollers amb l’objectiu de reconèixer la singula-
ritat dels establiments comercials de la ciutat 
i valorar el conjunt de la seva oferta comercial 
com a factor d’atracció de visitants, genera-
dor d’activitat econòmica i creador de llocs de 
treball.
El fòrum de comerç ha validat les bases dels 
Premis Porxada 2022, una edició que compta 
amb els tradicionals guardons al comerç fa-
miliar centenari, a l’antiguitat i honorífic, i que 
enguany inaugura una nova categoria: el premi 
al nou comerç.

Premi al nou comerç

Aquest nou guardó és un reconeixement als 
negocis recents que proposin nous conceptes 
de producte, servei o format d’establiment 
comercial, i que representin una millora o 

ampliació de l’oferta comercial disponible 
dins l’àmbit territorial de la seva associació de 
comerciants.
Fins al divendres 16 de setembre, tots els 
establiments interessats a optar al premi a 
l’antiguitat (25, 50 o 75 anys) podran presentar 
les seves candidatures.
Les associacions de comerciants de la ciutat 
poden proposar, fins aquesta mateixa data, un 
establiment comercial associat que hagi obert 
el seu negoci entre el dia 1 d’octubre del 2021 i 
el 16 de setembre de 2022, per optar a la cate-
goria premi al nou comerç.
Els premis al comerç familiar centenari i hono-
rífic no s’han de sol·licitar, ja que els designa el 
jurat dels premis, format per l’Ajuntament de 
Granollers, Gran Centre Granollers i la resta de 
les associacions de comerciants de la ciutat.
L’acte de lliurament dels Premis Porxada tin-
drà lloc el divendres 14 d’octubre, al vespre, al 
Teatre Auditori de Granollers.

Els Premis Computing 
distingeixen el projecte 
de ciberseguretat 
de l’Ajuntament de 
Granollers

La revista Computing, publicació de refe-
rència en l’àmbit espanyol del sector de les 
tecnologies de la informació i la comunica-
ció (TIC), organitza els Premis Computing de 
l’Era Digital. Aquests guardons tenen com 
a objectiu reconèixer els projectes més 
innovadors desenvolupats per organitzaci-
ons públiques i privades. L’Ajuntament de 
Granollers ha rebut un d’aquests premis, 
concretament el de Ciberseguretat en l’ad-
ministració pública, que valora l’increment 
del nivell de seguretat dels seus sistemes, 
sobretot la protecció del correu electrònic 
gràcies a tecnologia d’última generació. 
També reconeix el fet que l’Ajuntament de 
Granollers és una de les primeres adminis-
tracions públiques que treballa amb aques-
tes plataformes de protecció i que té un 
compromís per la seguretat des de fa anys.

Contacta directament amb l'escola 
on vulguis fer la prova per concretar 
dia i hora de la classe gratuïta.

Consulta la guia a:
www.granollers.cat/formacioartistica

desperta l’artista
guia de formació artística de Granollers

Prova

una classe

gratuïta
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Climatubers inicia la 2a fase del projecte 
amb jornades obertes a tota la ciutadania

El projecte europeu Climatubers va tancar la pri-
mera fase el 2 de juny amb la 1a Mostra d’Audio-
visuals i Acció Climàtica. Al Cinema Edison es van 
projectar els curtmetratges resultants de les cinc 
edicions dels tallers de vídeo fets a Granollers, als 
quals han participat més de 30 persones des de 
novembre de 2021. 
L’Ajuntament del Granollers és un dels sis socis 
dels cinc països de la Unió Europea que prenen 
part en aquest projecte de promoció de l’acció 

climàtica a través de l’ús de tecnologies digitals. 
Fins al gener de 2024, es treballa per vincular les 
tecnologies digitals amb l’acció social i climàtica, 
per contribuir a activar el debat públic i la recerca 
de solucions per a un futur més sostenible. 
Ara s’inicia la segona fase del projecte, que parteix 
dels temes recollits als tallers participatius que 
preocupen més als ciutadans. Així, totes les qües-
tions s’han agrupat en tres grans àmbits: espais 
verds i ecosistemes; economia circular, prevenció 
i gestió de residus, consum i hàbits conscients; i 
mobilitat i qualitat de l’aire.
Es faran tres jornades obertes a tothom amb 
l’objectiu d’elaborar propostes concretes i positi-
ves per millorar els tres àmbits a la nostra ciutat. 
Una quarta i darrera jornada servirà per acabar 
de definir les propostes i fer-les arribar al govern 
municipal.
Més informació:  
www.granollers.cat/ajuntament/climatubers 

GRID Granollers impulsa la competició GR-IDEES  
de models de negoci circulars
GR-IDEES és un concurs d’idees de negoci que 
busca aprofitar alguns dels materials disponi-
bles al Mercat de Recursos del GRID per crear 
nous negocis que siguin viables tècnica i econò-
micament. 
Aquesta primera edició de la competició els 
recursos GRID que es plantegen són: moqueta 
firal, tubs de cartró, peces de porexpan i mem-
branes de cautxú. Tots es posaran a disposició 
dels participants un cop acceptada la seva can-
didatura. Els projectes han de cercar solucions 
basades en la innovació, la creativitat, la creació 
de valor i la sostenibilitat ambiental i social. 
Hi poden participar persones físiques i jurídi-
ques, a títol individual o formant un equip. Les 
propostes i tota la documentació requerida es 
pot presentar fins al 10 d’octubre, a l’adreça 
empresagm@granollers.cat o presencialment a 
Can Muntanyola, de 9 a 14 h. 
Un jurat expert en economia circular amb repre-
sentants de l’Agència Catalana de la Competiti-
vitat ACCIÓ, Agència de Residus de Catalunya, 
UPC, Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
Can Muntanyola valorarà les diverses propos-

tes. El projecte guanyador, que es coneixerà a 
mitjans de gener, tindrà un acompanyament 
específic per posar en marxa el pla d’empresa, 
amb assessorament tècnic, suport en la cerca 
de finançament i socis, i formació en les àrees 
que calgui reforçar.
 
Més informació i bases:  
www.gridgranollers.com/competicio-gr-idees
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Musik N Viu omplirà 
el Parc Firal de música en directe

Després d’un any 2020 sense festival i d’una darrera edi-
ció, el 2021, adaptada a la situació epidemiològica, torna 
el Musik N Viu més actiu que mai. El 8, 15 i 16 de juliol el 
Parc Firal es convertirà en l’escenari de la 17a edició del 
Musik N Viu, amb Skarra Mucci, DJ Monkey i DJ Letung, 
The Tyets i Nativa com a caps de cartell.
Musik N Viu va néixer l’any 2005 fruit de la demanda de 
diverses entitats i grups de joves per disposar d’espais 
d’oci nocturn a la ciutat. Sorgeix així un festival de música 
en directe organitzat conjuntament entre les entitats 
musicals i l’Ajuntament.
One Drop, associació reggae de Granollers, organitzarà 
els concerts del dia 8 de juliol. El cantant jamaicà Skarra 
Mucci compartirà escenari amb el col·leccionista de vinils 
i toaster valencià Pupa Congo. També podrem gaudir de 
la canadenca amb arrels jamaicanes Misha1Dem, dels 
soundsystems osonencs Fire Warrior Sound i HiLight 
Sounds, i dels vilanovins Urtica Sound.
Konghost s’encarregarà dels concerts del 15 de juliol, amb 
DJ Monkey, a qui agrada definir-se com l’activista de la 
cultura de club, i DJLetung, amb més de 20 anys de tra-
jectòria darrere els plats i actuacions en diversos festivals, 
que rescatarà l’esperit de finals dels 90 per a la 17a edició 
de Musik N Viu. Compartiran cartell amb els granollerins 
Kon Act, Miguel Bouroubat i Jordi Casellas, cofundadors 
del segell discogràfic Konghost; els granollerins Dosha 
(Joel Parera) i Babar; i l’artista vallesà Acètic.
Jovent Ignorat és responsable dels concerts del 16 de 
juliol, que comptarà amb Nativa i The Tyets com a caps 
de cartell i amb la música del grup emergent Lola and the 
Rhinos, integrat per músics d’Osona i del Vallès Oriental. 

Tota la programació a www.musiknviu.cat

Els cinc equipaments (Teatre Auditori de Granollers, sala 
de concerts Nau B1, Cinema Edison, Teatre Auditori de 
Can Palots i Llevant Teatre) presenten una cartellera molt 
completa amb una setantenta d’espectacles i concerts en 
què no faltaran noms com Sergio Dalma, Els Catarres, La-
dilla Rusa, L’oreneta, La trena, David Carabén, Transbord, 
Blaumut, Sonoma, Els Pets, Els Pastorets, concerts amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers i els cors de l’SCAU, 
Xarim Aresté o Paula Grande, entre d’altres. 
La temporada començarà el 24 de setembre amb l’espec-
tacle inaugural Currents que presentarà la mítica compa-
nyia israeliana amb més de vint-i-sis anys d’història. Seran 
dues sessions d’aquest impressionant muntatge de dansa, 
percussió i so electrònic que posa ritme a l’electricitat, que 
seguirà el 30 de setembre amb la Nit Jove, un esdeveni-
ment creat i pensat per a aquesta franja d’edat que tindrà 
lloc al Teatre Auditori de Granollers i que servirà per cloure 
el 20è aniversari de l’equipament amb el públic més jove. 

Escena grAn presenta la nova 
temporada de tardor!
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1
DIVENDRES

09 h | Palau d’Esports
Granollers CUP
Torneig Internacional  
d’Handbol Base
Del 29 de juny al 3 de juliol

10 h | Activitat virtual
Document del Mes de l’Arxiu 
Municipal. “Element de difusió 
de l’exposició Barcelona’92 amb 
Granollers, 1991”
Amb motiu del 30 aniversari dels 
Jocs Olímpics de Barcelona’92
Podeu consultar-lo a: 
www.granollers.cat/arxiu

17 h | Barri de Can Gili
Festes del barri de Can Gili
Org.: Associació de Veïns de Can Gili
De l’1 al 3 de juliol

17.30 h | Museu de Ciències 
Naturals de Granollers 
Taller. “Insectes, crancs i 
aranyes a les vostres mans”
Inscripcions a: www.mcng.cat
Cada divendres a les 17.30 i a les 
18.30 h

19 h | Cinema Edison
Cinema. Mr. Wain
Entrades a: cinemaedison.cat
Es repetex el 2, 3 i 4 de juliol

20.30 h | Plaça de Lluís Perpinyà
Revetlla sardanista
Org.: Agrupació Sardanista

21 h | Plaça de l’Església
Carmanyola Crime. Sopar  
de carmanyola i joc de pistes
Inscripcions al 93 842 66 84  
i al 620 655 001 
Org: Gra. Equipament juvenil 

22 h | Plaça de davant del Centre 
Cívic Nord
Nits d’estiu. Les dones prenem 
l’escenari. Concert amb Aiala & 
Eltornado
Activitat gratuïta
Més informació a: 
www.granollers.cat/centrescivics
Org.: Xarxa de Centres Cívics

2
DISSABTE

10 h | Museu de Ciències Naturals 
de Granollers 
Dia de les Papallones. Sortida 
a Puiggraciós 
Itinerari per Puiggraciós 
per observar les papallones, 
identificar-ne les espècies més 
comunes i la seva ecologia.
Sortida gratuïta
Reserves a: www.mcng.cat

16.30 h | Museu de Ciències 
Naturals de Granollers 
Visites guiades a l’exposició 
“Tu investigues!”
Reserves a: www.mcng.cat
Cada dissabte a la mateixa hora 
i diumenges al matí a les 11.10 h 
(excepte l’últim diumenge del mes)

17 h | Museu de Ciències Naturals 
de Granollers 
Joc de realitat augmentada 
“Animals amagats”
Activitat al voltant de l’exposició 
“Tu investigues”
Reserves a: www.mcng.cat
Divendres i dissabtes de 16 a 19 h i 
diumenges d’11 a 14 h

22 h | Roca Umbert. Fàbrica  
de les Arts
Dansa integrada. Los Nadie, 
amb el col·lectiu Liant la Troca

5
DIMARTS

17.30 h | Plaça Joan Oliver
DiverEstiu. DiverCirc. Taller 
de circ per a tota la família! 
Activitat gratuïta
Més informació a: 
www.granollers.cat/centrescivics
Org.: Xarxa de Centres Cívics 

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert de música clàssica 
amb Daniel Blanch i Kalina 
Macuta 
Activitat gratuïta
Org.: Associació Música Simfònica 
i de Cambra de Sant Cugat en 
col·laboració amb l’Associació  
Joan Manén 

22 h | Parc de Torras Villà
Cinemafreshhhh 
Adiós, idiotas, d’Albert Dupontel
Activitat gratuïta
Org.: Cinema Edison i Ajuntament 
de Granollers

6
DIMECRES

20 h | Roca Umbert. Fàbrica  
de les Arts
Itinerari de dansa
Venaestar, de Cristina Gubern  
i Sándal Boada  
Moi-je, de Fabian Thomé i 
Gonzalo Peguero Pérez  

7
DIJOUS

20 h | Roca Umbert. Fàbrica  
de les Arts
Concert. Momi Maiga amb 
l’espectacle Soul’s Strings
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Musik N Viu omplirà 
el Parc Firal de música en directe

Després d’un any 2020 sense festival i d’una darrera edi-
ció, el 2021, adaptada a la situació epidemiològica, torna 
el Musik N Viu més actiu que mai. El 8, 15 i 16 de juliol el 
Parc Firal es convertirà en l’escenari de la 17a edició del 
Musik N Viu, amb Skarra Mucci, DJ Monkey i DJ Letung, 
The Tyets i Nativa com a caps de cartell.
Musik N Viu va néixer l’any 2005 fruit de la demanda de 
diverses entitats i grups de joves per disposar d’espais 
d’oci nocturn a la ciutat. Sorgeix així un festival de música 
en directe organitzat conjuntament entre les entitats 
musicals i l’Ajuntament.
One Drop, associació reggae de Granollers, organitzarà 
els concerts del dia 8 de juliol. El cantant jamaicà Skarra 
Mucci compartirà escenari amb el col·leccionista de vinils 
i toaster valencià Pupa Congo. També podrem gaudir de 
la canadenca amb arrels jamaicanes Misha1Dem, dels 
soundsystems osonencs Fire Warrior Sound i HiLight 
Sounds, i dels vilanovins Urtica Sound.
Konghost s’encarregarà dels concerts del 15 de juliol, amb 
DJ Monkey, a qui agrada definir-se com l’activista de la 
cultura de club, i DJLetung, amb més de 20 anys de tra-
jectòria darrere els plats i actuacions en diversos festivals, 
que rescatarà l’esperit de finals dels 90 per a la 17a edició 
de Musik N Viu. Compartiran cartell amb els granollerins 
Kon Act, Miguel Bouroubat i Jordi Casellas, cofundadors 
del segell discogràfic Konghost; els granollerins Dosha 
(Joel Parera) i Babar; i l’artista vallesà Acètic.
Jovent Ignorat és responsable dels concerts del 16 de 
juliol, que comptarà amb Nativa i The Tyets com a caps 
de cartell i amb la música del grup emergent Lola and the 
Rhinos, integrat per músics d’Osona i del Vallès Oriental. 

Tota la programació a www.musiknviu.cat

Els cinc equipaments (Teatre Auditori de Granollers, sala 
de concerts Nau B1, Cinema Edison, Teatre Auditori de 
Can Palots i Llevant Teatre) presenten una cartellera molt 
completa amb una setantenta d’espectacles i concerts en 
què no faltaran noms com Sergio Dalma, Els Catarres, La-
dilla Rusa, L’oreneta, La trena, David Carabén, Transbord, 
Blaumut, Sonoma, Els Pets, Els Pastorets, concerts amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers i els cors de l’SCAU, 
Xarim Aresté o Paula Grande, entre d’altres. 
La temporada començarà el 24 de setembre amb l’espec-
tacle inaugural Currents que presentarà la mítica compa-
nyia israeliana amb més de vint-i-sis anys d’història. Seran 
dues sessions d’aquest impressionant muntatge de dansa, 
percussió i so electrònic que posa ritme a l’electricitat, que 
seguirà el 30 de setembre amb la Nit Jove, un esdeveni-
ment creat i pensat per a aquesta franja d’edat que tindrà 
lloc al Teatre Auditori de Granollers i que servirà per cloure 
el 20è aniversari de l’equipament amb el públic més jove. 

Escena grAn presenta la nova 
temporada de tardor!
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8
DIVENDRES

19 h | Centre Cívic Nord
Fem jocs al carrer. Jocs  
de taula a l’aire lliure
Activitat gratuïta
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

20 h | Roca Umbert. Fàbrica  
de les Arts
Jam Teatre, a càrrec d’Arsènic

21 h | Parc Firal
Musik N Viu amb Skarra, 
Mucci, Pupa Congo, 
Misha1dem, Hightlight Sound, 
Fire Warrior Sound i Urtica 
Sound 
Entrada gratuïta
Més informació a: 
www.facebook.com/musiknviu

22 h | Plaça de Sant Miquel
Nits d’estiu. Les dones prenem 
l’escenari. Concert amb Memi 
Sillah Group 
Concert gratuït
Més informació a: 
www.granollers.cat/centrescivics
Org.: Xarxa de Centres Cívics

9
DISSABTE

10 h | Barri de Palou
La Lluïda. La festa de Palou
Org.: La Lluïda, amb la col.laboració 
de l’AV de Palou i el Centre Cívic 
Palou

10 h | Barri de Can Mònic
Festa major del barri  
de Can Mònic
Durant tot el dia, inflables, paella, 
sopar a la fresca, concurs Got 
Talent 2022 i molt més.

11 h | Parc de Ponent
Festa major del barri 
de Ponent
Durant tot el dia, festa de música 
i de colors Holi Party, festa 
d’escuma, festa infantil i ball amb 
el grup musical Duo Mediterrani

12
DIMARTS

22 h | Parc de Torras Villà
Cinemafreshhh. La boda  
de Rosa, d’Icíar Bollaín
Activitat gratuïta
Org.: Cinema Edison i Ajuntament 
de Granollers

13
DIMECRES

9.30 h | Puig del Castell, Samalús
Visquem l’arqueologia
Sortida matinal a l’excavació 
arqueològica del poblat ibèric 
del Puig del Castell de Samalús
Activitat gratuïta
Més informació a: 
www.museugranollers.cat
Org.: Museu de Granollers
Es repeteix el dimecres 20 de juliol

17.30 h | Plaça Sant Miquel
DiverEstiu. DiverLaberint
Activitat gratuïta
Més informació a: 
www.granollers.cat/centrescivics
Org.: Xarxa de Centres Cívics 

20 h | Roca Umbert. Fàbrica  
de les Arts
Dansa. Cuerpos resonantes i 
Blue Monday, amb Cristóbal 
Santa i Miquel Barcelona

14
DIJOUS

20 h | Centre Cívic Nord
Lliurament de premis 
XXIII Ral·li Fotogràfic, 
Granollers es Revela!
Org.: Xarxa de Centres Cívics

20 h | Roca Umbert. Fàbrica  
de les Arts
Concert. Les dones de la meva 
vida, amb Elena Gadel i Marta 
Robles 

15
DIVENDRES

21 h | Parc Firal
Musik N Viu amb DJ Monkey, 
Dj Letung, Kon Act, Dosha, 
babar, Ackt!
Entrada gratuïta
Més informació a: 
www.facebook.com/musiknviu

22 h | Plaça Joan Oliver
Nits d’estiu. Les dones prenem 
l’escenari. Concert amb  
La Reina 
Concert gratuït
Més informació a: 
www.granollers.cat/centrescivics
Org.: Xarxa de Centres Cívics

16
DISSABTE

17.30 h | Plaça de Can Trullàs
Diada de la granota de 
Can Bassa
Més informació a: 
www.dracdegranollers.cat
Org.: Drac de Granollers
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23
DISSABTE

11 h | Plaça Jaume I el Conqueridor
Festa major del barri  
del Lledoner
Durant tot el dia, espectacle 
infantil: Visita del Sonic i la 
Myrabel, festa de l’escuma i sopar 
de germanor amb Orquestra Costa 
Blanca 
Venda de tiquets del sopar al bar 
Supongo
Org.: AV Lledoner

26
DIMARTS

18 h | Plaça de la Caserna
Ballada de sardanes de  
Santa Anna amb la Cobla  
Ciutat de Granollers
Org.: Associació Sardanista de 
Granollers i Llibreria Santa Anna

22 h | Parc de Torras Villà
Cinemafreshhhh. Grease,  
de Randal Kleiser
Activitat gratuïta
Org.: Cinema Edison i Ajuntament 
de Granollers

20 h | Roca Umbert. Fàbrica  
de les Arts
Revetlla de swing 
Amb música en directe amb  
La Maquinista Dixie Band 
Col·labora: Lindy Frogs

23 h | Parc Firal
Musik N Viu amb The Tyets, 
Nativa, Lola and the Rhinos
Entrada gratuïta
Més informació a: 
www.facebook.com/musiknviu

19
DIMARTS

17.30 h | Plaça Jaume I  
el Conqueridor
DiverEstiu. DiverJocs
L’estrany viatge del Sr. Tonet
Activitat gratuïta
Més informació a: 
www.granollers.cat/centrescivics
Org.: Xarxa de Centres Cívics 

22 h | Parc de Torras Villà
Cinemafreshhhh. Nomadland, 
de Chloé Zhao
Activitat gratuïta
Org.: Cinema Edison i Ajuntament 
de Granollers

22
DIVENDRES

22 h | Pistes de bàsquet de Can Gili  
Nits d’estiu. Les dones prenem 
l’escenari. Concert amb Indee
Concert gratuït
Més informació a: 
www.granollers.cat/centrescivics
Org.: Xarxa de Centres Cívics

Trobareu tota la informació 
actualitzada a:
www.granollers.cat/segueixcultura

Horaris d’estiu dels 
equipaments culturals
• Biblioteca Can Pedrals  
(del 20 de juny al 12 de setembre)
De dilluns a divendres, de 15 a 20.30 h

• Biblioteca Roca Umbert  
(del 20 de juny al 12 de setembre)
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h

• Museu de Granollers  
(d’abril a octubre)
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 h
Diumenge, d’11 a 14 h
Tancat del 18 de juliol al 23 d’agost

• Museu de Ciències Naturals  
de Granollers
De dimarts a dissabte, de 16 a 19 h
Diumenge, d’11 a 14 h
Tancat de l’11 de juliol al 25 d’agost

• Adoberia (d’abril a octubre)
Dissabte, de 18 a 21 h
Diumenge, d’11 a 14 h
Tancat tot l’agost

• Cinema Edison (sessions)
Divendres, a les 19 h
Dissabte, a les 18 h i 20.30 h
Diumenge, a les 19 h
Dilluns, a les 19 h
Possibilitat d’ampliació d’horaris en 
funció de les pel·lícules
Tancat tot l’agost

• Centres Cívics
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
El Centre Cívic Nord també obre  
de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
Tancats del 23 de juliol al 4 de 
setembre (ambdós inclosos)

• Teatre Auditori
Dijous, de 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h
Divendres, de 17 a 19.30 h
Del 18 de juliol al 24 d’agost (ambdós 
inclosos) les taquilles del teatre 
romandran tancades
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Esteve Ventura Llonch
Granollerí centenari, membre de la Lleva del Biberó

 
Esteve Ventura Llonch va néixer el 25 
de maig de 1920 al carrer de Francesc 
Macià, 57. Als 17 anys el van mobilitzar 
amb la Lleva del Biberó durant la Guerra 
Civil i, posteriorment, va estar pres durant 
19 mesos. Tret d’aquests anys al front i 
a la presó, l’Esteve ha viscut sempre a 
Granollers, als barris de Sant Miquel, 
Granollers Centre, Joan Prim Centre i, 
durant sis dècades, a Granollers Nord. 
Porta els darrers 8 anys a la residència de 
Can Mònic, on ha celebrat el 102 aniversari. 
Casat durant 75 anys amb la Consol Serra, 
té 2 fills, 4 nets i 6 besnets. És una persona 
vital i solidària, i cada dia escriu a mà 
poemes que ja li han valgut tres premis.

“Sempre he 
sigut d’ajudar 

la gent que 
ho necessita. 
Aquesta és la 
meva política, 

catòlica i 
comunista”

a centenars. Vaig passar por, pànic. Vaig tenir l’opció de 
marxar cap a Andorra, però no vaig voler, el meu lloc era 
a Catalunya. Vam recular i recular fins que ens van agafar 
presos.

Com va saber del bombardeig de Granollers?
Quan era al front del Segre ens arribaven els diaris i vaig 
llegir-ne la notícia. Em van deixar anar a casa i quan vaig 
arribar em vaig trobar la meitat de la ciutat ensorrada, 
feia dos dies que havia passat. Per sort, la meva família 
estava bé.

Va ser presoner durant 19 mesos. Com va ser la 
tornada?
Vaig marxar a la guerra amb 17 anys i vaig tornar amb 
20. Ningú em volia donar feina, però un amic de l’Ajun-
tament del meu avi em va donar feina fent el padró. I 
quan vaig fer 21 anys, em van fer fer el servei militar.

Després de la guerra... quina opinió té de la polí-
tica?
La política no m’interessa. Sempre he sigut d’ajudar la 
gent que ho necessita. Aquesta és la meva política, catòli-
ca i comunista. Tots som iguals. Miro de fer el bé.

Ha tingut diverses feines, quina li ha agradat més?
Vendre llibres i discos pel Círculo de Lectores. Hi vaig 
treballar 22 anys. Tenia un sector amb 250 socis que 
visitava gairebé cada mes. M’agradava molt tractar 
amb la gent.

Com és que sempre ha viscut a Granollers?
De Granollers m’agrada gairebé tot. M’agraden molt les 
festes que s’hi fan: l’Ascensió, la Mitja Marató... I soc un 
gran fan del Balonmano Granollers, des dels seus inicis. 
La ciutat ha canviat molt. Quan jo era petit tot eren fàbri-
ques tèxtils, hi havia molta feina.

Va haver de marxar a la guerra als 17 anys amb la 
Lleva del Biberó. Què en recorda?
 Va sortir un decret que deia “tal dia us heu de presentar 
a la Porxada”. Era un dijous. Vam haver de portar una 
manta, un plat i coberts. Treballava des dels 14 anys a la 
fàbrica tèxtil de La Tela i em van regalar la manta i una 
caçadora de pell. A les 9 del matí érem a la Porxada, 250 
joves de tota la comarca, i amb camions i amb l’autobús 
històric d’en Baulenas, ens van enviar cap a Barcelona. 
L’autobús no podia pujar el coll de la Manya i vam haver 
de baixar a empènyer.

Va ser al front del Segre i després, al de l’Ebre...
Primer vaig estar a transmissions i vaig ser escolta d’un 
comandant. Després em vaig posar malalt, de febre tifoi-
de, i em van portar a un hospital. Allà em van demanar 
fer una transfusió de la meva sang a dos nois i, gràcies 
a això, es van salvar. D’aquí vaig anar a un parc de recu-
peració a Cambrils i un dia van venir uns camions i ens 
van dur al front de l’Ebre. Aleshores, de tot allò que jo 
havia sigut, ja no vaig ser res. Em van donar un fusell. Era 
a la brigada internacional i vam arribar fins a Vallderou-
res empenyent les tropes de Franco. Però els italians ens 
van atacar i ens vam refugiar a Gandesa. Allà, els morts, 
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“Estic molt 
contenta de tot 

allò que he fet a 
la vida. Sempre 
m’he preocupat 

dels de casa  
i he ajudat  

molta gent”

 
Maria Teresa Almasque Fornells va néixer 
el 7 d’abril de 1922 a Dosrius. De petita va 
viure a la Roca del Vallès, al carrer Corró 
de Granollers i a Canovelles. Va estudiar 
als Col·legis Nous i, acabada la Guerra 
Civil, va entrar a treballar com a teixidora 
a Roca Umbert i, posteriorment, a Can 
Jaume. Va emigrar amb el seu marit, 
Josep Requena Expósito, i els seus dos 
fills a França, on va viure 10 anys. Quan van 
retornar a Granollers, es van instal·lar en 
un pis del carrer Colom, al barri de Sant 
Miquel, on encara viu. Té 2 fills, 4 nets i 
besnets. És una persona sincera, solidària, 
a qui sempre li ha agradat ajudar qui ho 
necessita. Ha estat una gran apassionada 
del ganxet i encara cuina sovint.

Què recorda de la Guerra Civil?
M’estimo més no parlar-ne perquè recordo moltes 
coses lletges. Van fer barbaritats, com el bombardeig 
de Granollers. Quan van venir els avions gairebé 
no es veien, se sentia el soroll. Jo aleshores vivia a 
Canovelles, al carrer de la Riera, i el pare no ens va 
deixar anar a Granollers perquè era ple de morts i va 
quedar tot fet malbé.

Acabada la guerra, amb 17 anys, comença a treba-
llar a Roca Umbert. Què hi feia?
Era teixidora i hi estava molt contenta. Em tractaven 
molt bé i mai vaig tenir cap problema amb ningú. 
Hi vaig treballar 18 anys, tres a Roca Umbert i des-
prés, a Can Jaume. 

Als 22 anys va quedar orfe...
La mare va morir quan només tenia 6 anys i la meva 
germana petita també va morir molt jove. Tenia un 
xicot, en Joaquim, que també va morir de malal-
tia, ben jove. I quan jo tenia 22 anys, el meu pare 
va morir. Era un diumenge. Aquell mateix dia, poc 
abans de morir, em va dir: “Vigila força i fes-te res-
pectar.” I aquesta promesa l’he mantinguda sempre.
El meu home era nascut a Lúcar (Almeria) i treba-
llava amb un pagès. Anava amb un carro que venia 
de la vinya i sempre em veia quan anava de camí a 
treballar a Can Jaume. Em va demanar matrimoni i 
li vaig dir: “Necessito una persona que em respecti i 
m’estimi, no tinc ningú al món.” I així ho va fer. Ens 
vam estimar molt i vam ser molt feliços.

Per què van marxar a França?
Ja teníem dos fills i el meu marit no tenia gaire feina 
a Can Trullàs. Vam marxar l’any 1957 a Avinyó i hi 
vam viure molt bé durant 10 anys. El meu marit va 
treballar de pagès i a la construcció, i jo hi feia de 
tot. Em vaig guanyar molt bé la vida, a França. Vam 
ser-hi feliços. Teníem més llibertat i més diners que 
aquí.

L’any 1966 tornen de França...
Perquè els nens es feien grans i ens va semblar que 
era hora de tornar. L’economia començava a millorar 
una mica a Catalunya. Vaig fer feines a diverses cases, 
de dida... i després vaig entrar a treballar a la fàbrica 
EGA (fàbrica d’elements elèctrics).  
He treballat a puestos bons. Estic molt contenta de 
tot allò que he fet a la vida. Sempre m’he preocupat 
dels de casa i he ajudat molta gent.

I ja no s’ha mogut de Granollers...
M’estimo molt Granollers, és casa meva, i tota la 
meva família és de Granollers. M’agrada tot, d’aquesta 
ciutat. Ha crescut molt i quan passejo ho trobo tan 
canviat!

I quines aficions té?
Tenia poques aficions. Anar a treballar, gaudir de casa 
meva i fer ganxet. Ara ja no en faig, però n’he fet molt! 
Encara cuino alguna cosa, em faig el dinar: arròs, 
patates...

M. Teresa Almasque Fornells
Granollerina centenària, teixidora de Roca Umbert
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Els grups municipals opinen
El deporte 
como herramienta 
de inclusión

El deporte, más allá de un modelo competitivo, 
es un elemento esencial para crear entornos de 
tolerancia, cooperación, solidaridad, salud e 
inclusión. Las actividades físicas proporcionan 
un ambiente motivador capaz de promover el 
aprendizaje de habilidades nuevas y fomentar 
la coordinación, el equilibrio o la orientación, 
capacidades que pueden estar en muchos casos 
afectadas por algún tipo de discapacidad. 
En este sentido, se ha demostrado que el 
deporte puede mejorar el bienestar de las per-
sonas reduciendo tanto el estrés como la ansie-
dad y permitiéndoles tener una mejor imagen 
de sí mismas, favoreciendo la autoestima.
Centrándonos en el deporte inclusivo, este 
es de vital importancia para las personas con 
discapacidad física. En España, existe el Centro 
de Estudios sobre el Deporte Inclusivo (CEDI), 
que busca fomentar la proliferación de este 
tipo de deporte. El deporte es una llave para 
mejorar el estado emocional de las personas, 
debido a que desarrolla el autocontrol, la 
autoconfianza, la identidad y el auto concepto 
positivo, mejorando la autoestima y la capaci-
dad de superación y logro, creando y regulan-
do hábitos, promoviendo la socialización y el 
aprendizaje en equipo.
El deporte inclusivo sigue dando pasos hacia 
delante en nuestro país. En este sentido ayuda 
mucho que tanto asociaciones como entida-
des que luchan por la inclusión de personas 
con discapacidad física a través del deporte, 
realicen jornadas inclusivas de visualización 
como de las que pudimos disfrutar los pasa-
dos días 11 y 12 de junio aprovechando que la 
ciudad acogió la 14a edición de los Juegos Ca-
talanes de Deporte Adaptado promovidos por 
la Federación Catalana de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física.  
Desde las instituciones debemos apoyar 
a las asociaciones y entidades que luchan 
día a día por la inclusión de las personas 
con algún tipo de discapacidad, además de 
ayudarles a darle la visibilidad que necesitan. 
Solo así, lograremos la igualdad que tantas 
veces reclamamos en otras esferas de nuestra 
sociedad. Por supuesto, para lograr todo esto es 
necesario compromiso, esfuerzo y sobre todo 
recursos públicos.
Nuestra gratitud a todas y cada una de las 
personas que se esfuerzan diariamente por 
lograr una sociedad más inclusiva, y para aque-
llos y aquellas deportistas que superando las 
dificultades consiguen alcanzar las metas que 
se proponen, tienen toda nuestra admiración y 
reconocimiento. 

Jorge Pavón Álvarez
Portavoz de Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat

Fa uns dies, cap a finals de maig, es van 
donar per acabats dos exercicis partici-
patius a la ciutat que, segons se’ns ha 
informat des de l’equip de govern, han 
estat un èxit de participació. 
Per un cantó, tenim els pressupostos 
participatius, que amb un increment de 
la quantitat participada han vist créixer 
també el nombre de propostes; i per un 
altre, tenim el Pla Estratègic Granollers 
2030 que, tal com ens han explicat els 
seus comissaris, ha comptat amb l’em-
penta d’uns grups motors formats per 
granollerins i granollerines disposats a 
repensar la ciutat amb mirada de futur. 
Dels pressupostos participatius ja n’hem 
parlat a bastament i continuem creient 
que són poc ambiciosos. Del Pla Estratè-
gic, podem dir-ne que és força anhe-
lós –com creiem que ha de ser–, però 
que, tot i així, deixa en segon terme un 
col·lectiu tan important per al futur de 
la ciutat com és el jovent. 
En qualsevol dels casos, aquestes dues 
iniciatives posen de manifest que els 
granollerins i les granollerines volen 
participar als processos polítics que els 
afecten. 
Des de Granollers per la Independèn-
cia fa temps que això ho tenim clar. El 
Primer d’Octubre de 2017 en va ser un 
exemple, a la ciutat. Per aquest motiu, 
de cara a les pròximes eleccions muni-
cipals de maig de 2023, volem tornar a 
engegar el procés de primàries que ha 
de fer que la nostra llista sigui la més 
participada –i, consegüentment, la més 
legitimada– de les que es presentin com 
a alternativa de govern a la ciutat. Aquest 
exercici participatiu ha d’anar precedit 
d’un altre de transparència, i és per això 
que aquest mes de juny hem celebrat 
l’Assemblea d’Electors que dona el tret 
de sortida a l’últim any de mandat. 
Seguim! 

Joan Ricart Angulo
Regidor de Granollers per la Indepen-
dència - Primàries Catalunya 

Granollers, una  
ciutat que vol participar

CsPrimàries
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Granollers ha obtingut de moment 
subvencions dels fons europeus Next Ge-
neration que van en la línia d’iniciar-ne 
una nova transformació amb criteris 
ambientals i sostenibles, per fer de la 
nostra ciutat, un entorn cada cop més 
amable, més pensat i més a la mida de les 
granollerines i granollerins.
Granollers inicia un canvi amb el projecte 
Connecta Congost Natura 2025, que es 
converteix en el primer tram d’una anella 
verda al voltant de la ciutat, connectada 
amb el nucli urbà. Es tracta d’una actua-
ció de mirada llarga, que ens obre al riu 
i renaturalitza l’entorn del Congost, tant 
el mateix riu, com el parc i el passeig 
fluvial.
En aquesta primera fase s’actuarà en una 
zona de gairebé 7 hectàrees. Representarà 
600 arbres nous, 11.700 m² de prada, 
7.300 m² d’arbustos, 1.700 m de passe-
jades arbrades i la construcció d’una nova 
passera, a l’altura del carrer d’Isabel de 
Villena, que travessarà el riu.
Actuacions que es poden replicar en 
altres zones de Granollers, tal com afirma 
l’alcaldessa, Alba Barnusell: “Dibuixem la 
ciutat de l’any 2030. Un Granollers que 
es projecta com una gran anella que con-
necti la ciutat a través d’itineraris verds.”
El projecte lliga amb el de Zones de 
Baixes Emissions, que també ha obtingut 
fons atorgats pel Ministeri de Transport 
del govern d’Espanya i de la Generalitat 
de Catalunya. 
De la mateixa manera es vincula amb ac-
tuacions encaminades a fer servir energi-
es renovables en edificis públics i privats, 
per millorar-ne l’eficiència i confortabili-
tat, per reduir el consum de combustibles 
fòssils i per treballar en la línia marcada 
per la Unió Europea de reduir les emissi-
ons dels gasos causants del canvi climàtic, 
el gran repte que afrontem els pobles i 
nacions del planeta. Granollers també hi 
és, en aquest treball conjunt, dissenyant 
projectes i facilitant-ne el finançament.
Són projectes engrescadors, per un futur 
nou d’una ciutat que sempre canvia pen-
sant en la seva gent.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El 7 de juny es va presentar el projecte 
“Granollers Connecta Congost Natura 
2025”, que mitjançant els fons Next 
Generation ampliarà el parc del Congost 
i convertirà part del passeig Fluvial en un 
parc.
Des d’Esquerra Republicana celebrem la 
iniciativa, que fa temps que defensem. El 
2018 vam assenyalar que el camí a seguir 
era obrir el riu a la ciutat i integrar-lo a 
la trama urbana per fer un gran parc. La 
llera encara viu d’esquena a Granollers i 
cal solucionar-ho.
És per això que, aprofitant la presenta-
ció d’aquest projecte, volem remarcar la 
necessitat d’una transformació verda real, 
que passa per acabar amb el model de 
places dures i espais de ciment impulsat 
fins ara pel govern, per donar pas a la 
vegetació i als espais verds urbans. 
Davant l’emergència climàtica, cal enlla-
çar els parcs del Lledoner, Ponent i del 
Congost; crear passeres que permetin 
circular d’un costat a l’altre del riu amb 
facilitat; ampliar el parc Torras Villà i con-
vertir-lo en un parc central, amb la plaça 
Barangé, l’hipotètic cobriment de la via 
del tren i l’espai de l’estació d’autobusos; 
millorar el manteniment i netejar les 
serres de Llevant i Ponent. Un altre gran 
parc podria situar-se a la Bòbila i a l’espai 
de mercaderies de l’estació de tren.
Cal acompanyar aquestes accions de me-
sures mediambientals, que s’apliquin de 
veritat. Per exemple, durant la pandèmia, 
vam proposar que tota la carretera es 
convertís en un eix de vianants en hores 
i dies determinats. El govern va crear 
la zona 30, una mesura que no s’està 
implementant correctament. No podem 
quedar-nos a mitges en la transformació 
verda de Granollers. Ara, més que mai, 
hem d’anar més enllà.

Núria Maynou Hernández
Portaveu d’ERC-AM

El català perilla

“Parli, parli”, ens explica la meva mare 
que deia l’avi quan acabada la guerra van 
venir a Barcelona. Ell volia que li parlessin 
en català per aprendre’l aviat i no tenir 
problemes per entendre’s. I aquesta era 
l’actitud de la gran majoria de gent que va 
optar per instal·lar-se a Catalunya. Avis i 
besavis de gran part de la generació actual. 
I era una època en què la nostra llengua 
va patir repetides prohibicions, però va 
sobreviure. La llengua és la nostra essència 
i per aquesta raó l’hem de defensar. El 
nostre model d’immersió ha estat elogiat 
a Europa, que l’ha posat d’exemple de 
gestió del multilingüisme.
L’Estatut d’Autonomia del 79 va establir el 
català com a llengua pròpia i oficial, con-
juntament amb el castellà; però el 2014, 
per sentència del TSJC, l’ensenyament 
del català va rebre un revés quan es va 
obligar a fer el 25 % de classes en castellà 
en els centres on hi havia famílies que 
ho demanaven. Des de llavors, el nom-
bre de professors que sempre parlen en 
català a classe ha passat del 61 % (2013), 
al 46,8 % (2021) i es fa servir durant el 
33,1 % de la jornada escolar.
No treu que hi ha qui diu que aquí es 
practica una mena d’apartheid lingüístic, 
paraules d’aquells que aprofiten la llengua 
com a eina de confrontació; però la rea-
litat a carrers, patis o a les mateixes aules, 
ho desmenteix. Cada vegada és superior el 
nombre de nens escolaritzats que prove-
nen de famílies no catalanoparlants i això 
fa que es relacionin en llengua castellana, 
cosa que no ajuda el català en l’educació 
primària ni en la secundària. En canvi, es 
confirma la bona salut del castellà, com ho 
demostren les proves de selectivitat on les 
notes d’aquesta matèria superen la mitjana 
espanyola. 
El Parlament ha aprovat la Llei del català 
per la sentència del TSJC que obliga a fer 
el 25 % de classes en castellà. S’estableix 
que el castellà és “curricular” i es refereix 
al català a l’escola com a llengua “vehicu-
lar”. Sense comentaris. A l’escola s’han de 
garantir les mateixes oportunitats a tot-
hom i volem alumnes competents en totes 
les matèries i en català, també. La llengua 
que perilla de debò és el català.

Amanda Ramos
Regidora de Junts per Granollers

Transformar 
la ciutat amb 
criteris sostenibles

Més enllà 
en la transformació 
verda de Granollers

PSCERCJunts
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https://granollershabitatge.cat/

