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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: Pedalada popular de la Diada de la Bicicleta 
2019 (Foto: Toni Torrillas).

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 setembre

EXPOSICIONS PERMANENTS 

Museu de Granollers 
“Afinitats. Sobre les col·leccions  
del Museu de Granollers”

 Museu de Ciències Naturals 
“Tu investigues” 

Sala d’invertebrats 

Aula de Malacologia Frederic Travé 

Aula de Paleontologia  
Joan Maria Viader 

EXPOSICIONS TEMPORALS

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

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

DEL 29 DE SETEMBRE  
AL 5 DE FEBRER
“La divina comèdia. 
Si volse a retro” 

Museu de Ciències Naturals 
 de Granollers
DEL 30 D’AGOST  
AL 23 D’OCTUBRE
“El Venadito - Primats”

DEL 25 D’AGOST  
A L’11 DE DESEMBRE
“La vida en moviment”

Centre Cívic Nord
DEL 9 AL 30 DE JULIOL
“Figuras ecuestres.  
Retratos de caballería”

Barbany. Espai Tranquil 
DEL 20 DE SETEMBRE  
AL 18 D’OCTUBRE
“VIKI: arte en tela” 
de Maria Victoria Perez Alvarez
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 2, 16 i 30 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

GRAN FIRA AL CARRER 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS GRAN CENTRE
Dissabte 3 de setembre
Carrers del centre

MERCAT DE RECICLATGE, ARTESANIA  
I PRODUCTES NOUS. AV TRES TORRES
Dissabte 3 de setembre
De 9 a 14 h. Entre els carrers Vallès i Tres Torres 

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de setembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona 

MERCAT D’ALIMENTACIÓ 
COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 3 i 17 de setembre
Plaça de les Olles

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de setembre
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DEL DISC
Divendres 9 i dissabte 10 de setembre
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 10 i 24 de setembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE SEGONA MÀ DE PONENT 
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Diumenge 11 i 25 de setembre
De 8 a 14 h. Passeig del parc de Ponent  
i carrer de Rafael Casanova

MERCAT DE SEGONA MÀ DE CAN BASSA 
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Dissabte 17 de setembre
Carrer d’Esteve Terrades

MERCATS AMB DO (Denominació d’Origen) 
Dissabte 17 de setembre
De 20 a 24 h. Mercat de Sant Carles

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 24 de setembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

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

Informació actualitzada a: www.granollers.cat/agenda 

80 cursos i tallers 
programats aquesta tardor 
als Centres Cívics 
Torna la programació dels centres cívics de Granollers. Són més 
d’una vuitantena d’activitats presencials, i alguna virtual, de preu re-
duït i dirigides a públics de totes les edats i aficions. Aquests cursos i 
tallers es faran d’octubre a gener. 
Les inscripcions es podran fer del 12 al 30 de setembre de 2022, de 
manera presencial a qualsevol dels cinc centres cívics de la ciutat o 
en línia a: www.granollers.cat/centrescivics. 
En aquesta mateixa web, ja es poden consultar totes les propostes 
que inclouen cursos i tallers d’àmbits molt diversos: salut i benestar, 
expressió i creativitat, expressió i moviment, terra i fogons, recursos, 
fotografia i cultura digital, i activitats adreçades a infants i joves. 
Aquesta temporada destaquen cursos com: ioga per millorar la 
postura, introducció al modelatge amb fang, conversa en català per a 
nouvinguts o el taller de cuina “Bojos per les braves!”
A més, també hi ha propostes adreçades a infants i joves com la Zona 
Jove Can Bassa, un taller de dibuix manga o un curs de teatre i movi-
ment en família, entre altres activitats.
Cada any, més de 2.000 persones participen de la programació dels 
centres cívics.

 

Inscripcions del 12 al 30 de setembre 
als centres cívics o a www.granollers.cat/centrescivics 
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El 3r Pla Estratègic de Granollers ha definit 
les principals missions que la ciutat ha d’ha-
ver fet realitat l’any 2030. I ho ha fet des de la 
participació, amb la implicació de la ciutadania 
i dels agents de la ciutat, i amb la unanimitat 
de tots els partits polítics amb representació al 
consistori. 
Tot plegat, ha estat un procés de vuit mesos de 
feina que ha recollit l’encàrrec del Ple mu-
nicipal i que ha treballat per donar resposta 
als reptes plantejats: fomentar la transició 
ecològica i fer front a l’emergència climàtica; 
treballar per la prosperitat econòmica i la re-
distribució de la riquesa; promoure la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social; i enfortir 
comunitats i fomentar la innovació pública.  
Uns reptes que s’alineen amb el marc que 
planteja l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible i l’Agenda Urbana.

Un model de lideratge distribuït 

El 3r Pla Estratègic de Granollers ha traduït 
aquests reptes en les principals missions que 
la ciutat ha d’haver fet realitat l’any 2030. El 
procés de treball per definir les missions s’ha 
dut a terme amb la direcció de les tres per-
sones comissàries (Fina Jerez, Arnau Que-
ralt i Mireia Cammany) i l’assessorament de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 
Tres grups motor, amb un total de 30 perso-
nes vinculades a la ciutat i expertes en l’àmbit 
social, econòmic i ambiental, han acompanyat 
la direcció col·legiada en el treball de definició 

Presentació del document 
“Missions Granollers 2030”  
el 13 de juliol passat al Museu 
de Ciències Naturals

de les missions. Una tasca que s’ha fet a partir 
de l’estudi, la priorització i l’elaboració de les 
aportacions fetes en tots els espais de treball 
i esdeveniments participatius que s’han obert, 
que han generat més de mil propostes. 
Així, des d’octubre de 2021 fins a maig de 2022, 
més de 1.400 persones han formulat més de 
mil propostes a través dels diferents esdeveni-
ments organitzats. S’han fet sessions de treball 
monogràfic sobre temes concrets, s’ha treballat 
amb les associacions de veïns i veïnes, entitats 
del Tercer Sector i d’economia circular.  
També s’ha creat un grup d’ambaixadors, per-
sones nascudes a l’estranger que fa molt anys 
que viuen a la ciutat, i persones nascudes a 

“Missions Granollers 2030”: transformem  
la ciutat amb accions compartides

REPORTATGE

El Ple de juliol de 2021 va aprovar per 
unanimitat el document d’orientació 
i organització del 3r Pla Estratègic de 
Granollers, un pla d’acció local amb 
sentit global. Després d’un procés de 
treball de 8 mesos que ha comptat 
amb la participació de més de 1.400 
persones, l’encàrrec s’ha materialitzat 
en el document  “Missions Granollers 
2030”, aprovat també per unanimitat 
al Ple del passat mes de juny. A partir 
d’aquí, s’elaboraran projectes concrets 
que han de permetre assolir les 
missions i fites plantejades.

 8 mesos  
de treball

 Participació de més  
de 1.400 persones

 3 persones 
comissàries

 3 grups motors 
amb 30 persones 
vinculades

 30 activitats

 2 enquestes

 Més de 1.000 
propostes recollides

 3 reptes

 3 missions

 15 fites
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Les “Missions 
Granollers 2030” 

es concretaran 
en projectes

S’han recollit un miler de propostes  
de més de 1.400 persones

Granollers que fa anys que viuen fora del país.  
A més, s’ha incorporat en el procés la perspec-
tiva de nova ciutadania, amb una sessió que va 
reunir un grup de persones nascudes a l’estran-
ger i arribades no fa gaire a la nostra ciutat. 
Entre d’altres iniciatives, s’han fet set xerrades 
inspiracionals emmarcades en el programa 
“Amb G de Granollers - Jornades de talent 
local” i s’ha implicat en el procés participatiu 
el Consell dels Infants i L’Arrel, Fòrum de les 
Adolescències.
El Consell de Ciutat també ha tingut un paper 
destacat al llarg de tot el procés i ha validat les 
missions i les fites abans d’aprovar-se al plenari 
municipal.

“Hem rebut l’encàrrec amb il·lusió 
i molta responsabilitat. Nosaltres 
hem fet d’animadors de la partici-
pació perquè la ciutadania digués la 
seva. Ara el repte és aconseguir que 
la gent de la ciutat entengui les fites 
que hem plantejat i se les facin seves. 
Són objectius quantificables i podrem 
seguir-ne l’assoliment a través d’indi-
cadors. Així, la ciutadania podrà veure 
l’impacte de les seves accions.”

Arnau Queralt 
Bassa
comissari del 3r  
Pla Estratègic

“Com a procés participatiu ha estat 
fantàstic perquè molts ciutadans i ciu-
tadanes hi han participat, han donat 
la seva visió de la ciutat i tenen grans 
somnis per al 2030. Totes vivim la 
ciutat de maneres diferents i aquesta 
suma de mirades ha ajudat al fet que 
aquest pla estratègic sigui tan divers. 
A més, el resultat del procés partici-
patiu ha rebut una resposta unànime 
de tots els partits polítics.”

Fina Jerez  
Bernat
comissària del 3r  
Pla Estratègic

“El procés participatiu dona molt de 
sentit al Pla Estratègic perquè no és 
un tema decidit per l’administració, 
sinó per la ciutadania, des de tots els 
àmbits. La resposta ha estat espec-
tacular i indica que Granollers té una 
ciutadania que es preocupa i s’impli-
ca. Ha estat un procés molt intens, 
tot un repte i una de les experiències 
més sorprenents i gratificants que he 
viscut.”

Mireia Cammany 
Dorr
comissària del 3r  
Pla Estratègic

Un marc de treball compartit 

Amb totes les propostes recollides i el resultat 
de dues enquestes obertes a la ciutadania i a 
les entitats, s’ha definit el document “Missions 
Granollers 2030”, el marc estratègic compar-
tit per transformar la ciutat. A partir d’aquí, 
s’elaboraran projectes concrets, que implicaran 
diversos agents i que han de permetre assolir 
les missions i fites plantejades per avançar cap 
a una ciutat més saludable, resilient, sostenible 
i cohesionada, que pugui afrontar els reptes glo-
bals dels Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) i els objectius de l’Agenda Urbana.
Més informació: www.plaestrategic.cat

MISSIÓ

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

1

MISSIÓ

Granollers, ciutat que fomenta 
el talent i la innovació

2

MISSIÓ

Granollers, ciutat que vetlla pel 
benestar de la seva ciutadania 

al llarg de la vida

3
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Subvencions  
i assessorament  
per a la rehabilitació 
energètica 
d’habitatges

Fins al 31 de desembre es poden demanar subvencions destinades 
a actuacions o obres de millora de rehabilitació energètica en blocs 
de pisos i habitatges. Són els fons europeus Next Generation, uns 
diners extraordinaris perquè els habitatges redueixin l’energia pro-
vinent de combustibles fòssils.

Actuacions de rehabilitació en edificis

Serà requisit que les obres aconsegueixin:
- Reduir com a mínim un 30 % el consum d’energia primària no 

renovable (gas natural, energia procedent de petroli, etc.). 
- Reduir com a mínim un 25 % la demanda anual de calefacció i 

refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici.
Subvenció: entre 6.300 i 18.800 euros per habitatge. Com més 
reducció d’energia, més subvenció.

Actuacions en habitatges unifamiliars o pisos d’edificis 
plurifamiliars

Les obres hauran d’aconseguir un dels tres requisits següents:
- Reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refri-

geració en, com a mínim, un 7 %.
- Reduir el consum d’energia primària no renovable en, com a 

mínim, un 30 %.
- Les actuacions fetes en façanes i finestres s’han d’adaptar als 

valors que estableix el codi tècnic d’edificació (CTE).
Subvenció: l’import serà del 40 % del cost de l’actuació, amb un 
límit de 3.000 euros per habitatge.

Ajuts per a la redacció de projectes de rehabilitació i el 
llibre de l’edifici

- Habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 pisos: 
4.000 euros més 700 euros per habitatge, per al projecte tècnic; 
700 euros, més 60 euros per habitatge, per al llibre de l’edifici.

- Edificis de més de 20 pisos: 12.000 euros més 300 euros per 
habitatge, amb una quantitat màxima de subvenció de 30.000 
euros, per al projecte tècnic; 1.100 euros, més 40 euros per 
habitatge, amb una quantitat màxima de subvenció de 3.500 
euros, per al llibre de l’edifici.

A més, aquests ajuts són exempts de tributar en l’impost sobre la renda 
i tenen deduccions fiscals que van entre el 20 i el 60 %.
L’Ajuntament de Granollers suplementa aquestes subvencions amb 
uns ajuts que poden arribar a 4.200 euros per habitatge, i bonifica l’IBIU 
si s’instal·len plaques solars fotovoltaiques. A més, posa a disposició 
dels ciutadans l’oficina Granollers Rehabilitació Energètica per orien-
tar i acompanyar les persones propietàries en el procés de reforma 
energètica de l’habitatge, i per sol·licitar subvencions i finançament. 
Consulteu tota la informació a www.granollershabitatge.cat

Granollers sumarà 
81 habitatges nous 
de lloguer social 
assequible

L’Ajuntament ha cedit a l’Institut Català del 
Sòl (Incasòl) l’ús d’un solar de titularitat mu-
nicipal de més de 2.000 m2 situat al carrer 
de Ripollès, 75-85 del barri del Lledoner. 
D’aquesta manera, l’entitat urbanística de la 
Generalitat construirà una promoció d’ha-
bitatges de protecció oficial en un termini 
màxim de 4 anys. 
S’hi faran 57 habitatges de lloguer social 
assequible, 57 aparcaments i un local que 
l’Ajuntament podrà adquirir a preu de cost. 
El conveni entre l’Ajuntament, l’Incasòl i 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya preveu 
una reserva inicial del 25 % de l’habitatge 
per a joves menors de 35 anys.
Amb aquest conveni i en el marc del Pla Local 
d’Habitatge de Granollers, s’obre la via de la 
cessió d’ús de solars municipals per incre-
mentar el parc públic d’habitatge de lloguer.
Actualment, l’Ajuntament ja disposa del pro-
jecte executiu per convocar aviat les bases 
per construir 17 habitatges municipals en 
règim de protecció oficial de lloguer asse-
quible al passeig de la Muntanya, 187.
I també es van aprovar al mes de juny dos 
projectes d’urbanització i de reparcel·lació 
al centre que permetran la construcció de 
150 habitatges, prop d’una cinquantena 
dels quals seran de protecció oficial i 7, de 
lloguer assequible. Un situat a l’illa delimi-
tada pels carrers de Quevedo, Llevant, Josep 
Pinyol i Orient, entre l’avinguda Sant Esteve 
i les vies del ferrocarril; i l’altre, al costat del 
camp de futbol del carrer Girona, entre els 
carrers d’Agustina d’Aragó, Tetuan i Minetes. 
Aquests projectes urbanístics permetran 
augmentar en 81 els habitatges de lloguer 
social assequible a Granollers. En aquests 
moments, a la ciutat hi ha 276 habitatges 
per a lloguer i situacions d’emergència 
social, 235 gestionats per la Generalitat i 
39 per l’Ajuntament.
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L’Escola Municipal de Treball, 
de 6.115 metres quadrats, 
es convertirà en un edifici 
autosuficient energèticament 
gairebé al 100 %

L’Escola Municipal de Treball,
edifici sostenible energèticament

Granollers rep una subvenció de 592.370,62 euros 
en el marc del Programa d’ajuts per a actuacions 
de rehabilitació energètica en edificis existents 
(PREE), vinculat al Fons Next Generation, i gestio-
nat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).
Aquesta subvenció s’ha atorgat per al projecte de 
rehabilitació energètica de l’Escola Municipal 
de Treball, de 6.115 metres quadrats, que preveu 
desenvolupar diferents actuacions d’aïllament tèr-
mic i substitució de lluminàries, que comportaran 
un estalvi energètic d’un 60 %, 406.033 Kwh/any 
i una reducció de 104,45 tones de CO2 l’any.
Les actuacions permetran avançar cap a un 
equipament autosuficient energèticament gaire-
bé al 100 %. Durant la presentació del projecte, 
a l’Escola Municipal de Treball, l’alcaldessa de 
Granollers, Alba Barnusell, ha destacat que “la 
rehabilitació energètica de l’edifici identifica el que 
volem: una transició verda i energètica per fer un 
planeta més sostenible”. Així, l’actuació, que té 
un pressupost total de 956.606,91 euros, rep una 
subvenció del 61,97 % de l’import total.
En els propers 18 mesos s’executaran actuacions 
d’aïllament de l’edifici i substitució de lluminàries.

Millora de l’aïllament tèrmic

Les actuacions d’aïllament tèrmic de l’EMT abas-
ten l’estructura exterior de l’edifici, per tant, no 
afecten ni modifiquen les condicions estructurals i 
funcionals de l’edifici. 

En aquest eix d’actuació es preveu: 
- Solució de les infiltracions dels tallers mit-

jançant la col·locació de rivets a les portes 
exteriors.

- Aïllament de les cobertes dels dos edificis.
- Aïllament exterior de les façanes dels dos 

edificis.
- Aïllament del terra amb contacte amb el terreny.
- Canvi de fusteries exteriors de l’edifici nou.
- Incorporació d’un cancell d’entrada i aïllament 

dels forjats de la passarel·la que uneix els dos 
edificis.

- Aïllament del forjat de la passarel·la que uneix 
els dos edificis a través d’un sistema de fals 
sostre exterior.

Instal·lació més eficient

Les actuacions d’enllumenat interior de l’Escola 
Municipal de Treball es basen en la substitució 
de la tecnologia convencional per tecnologia 
led, i mantenen les característiques i estètica de 
l’enllumenat actual, excepte algunes sales on és 
necessari un canvi en la distribució i la instal·la-
ció d’alguns punts nous de llum, per aconseguir 
un resultat lumínic de lluminositat i uniformitat 
d’acord amb la normativa.
- Substitució de les 757 lluminàries amb tecno-

logia convencional per led tractant de mante-
nir l’estructura actual.

- Instal·lació de noves lluminàries led per tal de 
complir nivells lumínics en aquells espais on 
la distribució inicial no proporcioni la llumino-
sitat i uniformitat necessària.

- Substitució de les lluminàries actuals amb 
tecnologia convencional per una solució tècni-
ca amb estructura diferent per aconseguir un 
resultat lumínic d’acord amb la normativa.

Per optimitzar el funcionament de l’enllumenat, 
es preveu instal·lar un sistema de control mitjan-
çant detectors de presència, reguladors de llu-
minositat manuals o per sonda de nivell lumínic, 
que permeti la gestió intel·ligent de l’enllumenat 
de diverses zones i, per tant, assolir més estalvi 
energètic. A través de totes aquestes actuacions 
es redueix de manera directa la demanda energè-
tica de l’edifici i el consum, i també posen en valor 
les energies renovables del centre com són la 
instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum a 
les dues cobertes i la connexió a la xarxa Nord de 
calor amb biomassa.
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Un acte celebrat a la Sala Tarafa ha servit per fer 
el lliurament dels títols de concessió a 29 para-
distes del mercat municipal de Sant Carles. Les 
adjudicacions de les parades del mercat munici-
pal van entrar en vigor l’1 de gener de 2021. 
Els i les paradistes han rebut el títol de la conces-
sió d’un total de 65 parades, de les 70 que té el 
mercat. Una concessió per un període de vint-i-
cinc anys que finalitza el 31 de desembre de 2045.
El mercat es va inaugurar oficialment en l’actual 
ubicació el 20 de desembre de 1968 i, cinquan-
ta-tres anys després, continua sent un referent 
de l’activitat econòmica de la ciutat. 
L’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha 
destacat que “el mercat de Sant Carles és un 
espai singular i referent, on sempre trobes un 
somriure darrere del taulell” i ha afegit que “s’ha 
anat adaptant i adequant; i encara tenim molts 
reptes de futur com la transformació energètica”.
Avui, el mercat disposa d’una trentena de para-
des amb productes frescos de primera qualitat 
com poden ser el peix, la carn i les aus.
També s’ofereixen productes de xarcuteria, pes-
ca salada, llegums, fruits secs, làctics, pastis-
seria i pa o menjar precuinat.
El mercat està obert cada matí de dilluns a dis-
sabte, i els divendres amplia l’horari de 17 a 20 h.
Adaptant-se als nous temps i a la demanda dels 
clients, el mercat disposa de botiga en línia, 
disponible a la web mercatsantcarles.com.
La clientela pot fer compres personalitzades 
en línia i rebre-les a casa, pagant un import 
en funció de la zona on visqui, o recollint-les 
gratuïtament al mercat.
El servei a domicili està disponible per als 
municipis de Granollers, Canovelles, Parets, 

29 paradistes del mercat de Sant Carles
renoven la concessió

Lliçà d’Amunt, Lliçà d’Avall, Vilanova del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, l’Ametlla del 
Vallès, la Garriga i la Roca del Vallès.
L’horari de distribució és dimecres i divendres 
de 13 a 15 h i de 17 a 19 h i dissabte de 13 a 
15 h. Aquestes franges es poden ampliar en 
funció del nombre de comandes que hi hagi.

Un mercat referent

El mercat municipal de Sant Carles té els seus 
orígens sota la Porxada, que des del s. XIX fins 
als anys seixanta aixoplugava diàriament parades 
estables i ambulants d’aviram, carn, peix, llegums, 
fruita i verdura. Anys més tard, per qüestions 
d’higiene i salubritat, el mercat es va establir al 
solar de l’antiga caserna militar, on el trobem 
actualment, entre el passatge de Sant Bartomeu, 
el carrer de Sant Jaume i la plaça de la Caserna. 
Les obres de l’edifici es van iniciar el 1967 i el 
20 de desembre de 1968 se’n va fer la inaugu-
ració oficial, amb el nom de Mercat Sant Carles, 
en record de la Caserna Militar de San Carlos. 
Des d’aleshores el mercat continua sent refe-
rent dins l’activitat econòmica de la ciutat.
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La renaturalització del parc del Congost ha estat un dels 
18 projectes seleccionats, d’un total de 99 propostes, en la 
convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat per 
fomentar actuacions per a la renaturalització i resiliència de 
ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Trans-
formació i Resiliència 2021 dels fons europeus Next Genera-
tion. Ha estat el 8è projecte més ben valorat, amb 79 punts 
sobre 100, i ha rebut una subvenció de 3.364.163,91 euros. 
Granollers inicia una transformació sostenible amb la creació 
d’una anella verda al voltant de la ciutat de gairebé 7 hec-
tàrees que naturalitza el riu i el connecta amb el parc del 
Congost, crea dos grans itineraris amb vegetació i arbrat, i 
connecta la ciutat a través d’un recorregut verd que travessa 
el municipi d’est a oest (carrer de Tres Torres).

Obres i reformes als centres educatius 
municipals aprofitant les vacances d’estiu

Com cada any, l’Ajuntament ha aprofitat els 
mesos d’estiu per fer obres i treballs de man-
teniment als diferents centres educatius muni-
cipals, per tenir-los a punt de cara a l’inici del 
curs escolar al setembre. S’han fet actuacions de 
millora per valor de 150.000 euros.
A l’escola Granullarius s’ha col·locat terra cerà-
mic als banys i parquet a les aules de P4 i al pas-
sadís de la zona infantil. A l’escola Ponent s’ha 
adaptat la instal·lació elèctrica trifàsica necessà-
ria per poder fer ús d’electrodomèstics de cuina. 
També s’han col·locat cortines a les finestres 
de les aules d’infantil que no en tenien. A Joan 
Solans s’ha millorat el revestiment i s’han pintat 
parets i sostres de la zona d’infantil. També s’ha 
rehabilitat un dels banys d’infants de la planta 
baixa. A l’escola Mestres Montaña s’ha fet una 
reforma completa dels banys de les aules de P3. 
A l’escola bressol La Tortuga s’han substituït 
les antigues portes i finestres de fusta per unes 

d’alumini, per millorar l’aïllament tèrmic de les 
aules. També s’ha renovat el parquet que es 
trobava en mal estat. A l’escola bressol El Teler 
s’ha substituït el paviment de linòleum de dues 
aules per parquet. A l’escola bressol Giravoltes 
s’han millorat els canviadors de les aules subs-
tituint-ne els sobres i les banyeres, amb nous 
materials i un sistema que evita l’acumulació 
d’aigua i la degradació a causa de la humitat.
També s’han fet millores a l’exterior d’edificis com 
l’escola Salvador Llobet, on s’ha habilitat un pas 
amb paviment de formigó en una zona de sauló 
davant la rampa d’accés, i s’ha millorat la segure-
tat de l’escola Turó de Can Gili amb la instal·lació 
de tanques de separació i tancament puntuals, per 
dificultar l’accés al pati des del carrer.
A l’escola de música Josep Maria Ruera s’ha 
instal·lat un videoporter per millorar el control 
d’accés i la seguretat. A l’Escola Municipal de 
Treball s’han col·locat tendals per tenir més 
ombra al pati; també s’ha habilitat un sistema de 
canalització de gasos de soldadura i d’emmagat-
zematge de bombones en el taller.
 Al centre d’educació especial Montserrat Montero 
s’han fet intervencions en diferents pavellons: s’ha 
substituït  la finestra fixa de sobre les portes de 
les aules per finestres batents i s’ha completat la 
substitució -dels vidres de la part alta dels fines-
trals de les aules polivalents per vidres de protec-
ció solar. També s’ha instal·lat un grup de pressió 
d’aigua, s’ha adequat la instal·lació elèctrica del 
pavelló de la piscina-gimnàs i s’ha canviat un mur 
d’obra vista del pavelló 3 per un de formigó.
Al Centre Vallès s’ha pavimentat amb formigó la 
zona d’accés al pati per millorar-ne l’accessibili-
tat, la funcionalitat i l’estètica.

A l’escola Salvador Llobet s’ha 
habilitat un pas amb paviment 
de formigó davant la rampa 
d’accés

La renaturalització del parc del 
Congost, 8è projecte més ben valorat
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9
9.30 a 12 h. Formació en línia. 
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Coneix tot l’imprescindible: tràmits, fiscalitat, 
ajuts, capitalització de prestació de l’atur.
Granollers Mercat

14
9 a 14 h. Formació de 10 hores. 
Empresa. Presencial
Comunicació professional: el client 
intern
Coneix i desenvolupa les principals habilitats 
per comunicar-te de manera assertiva i 
efectiva dins de l’empresa.
Cambra de Comerç - Granollers

15
9.30 a 13 h. Formació de 10 h. 
Empresa i emprenedoria. Presencial
Planificació i gestió del temps
Una adequada planificació i organització a 
la feina són pilars bàsics de persones amb 
èxit, perquè sabrem què fer i com portar-ho 
a terme.
Granollers Mercat

16
9.30 a 12 h. Formació en línia. 
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Fes un Canvas, la popular metodologia àgil 
per desplegar la teva idea de negoci i crear  
el teu pla d’empresa.
Granollers Mercat

20
10 a 12 h. Formació en línia. Empresa i 
emprenedoria.
7 motius pels quals Hisenda fa 
inspeccions
En aquesta sessió us explicarem els motius 
pels quals Hisenda fa inspeccions i com 
hem d’arxivar la documentació.
Granollers Mercat

26
15.30 a 19.30 h. Formació de 40 
hores. Empresa. Presencial
Expert en Power BI
Conèixer el funcionament complet de 
l’eina PowerBI per a l’anàlisi de dades. Veure 
en profunditat cadascuna de les fases d’un 
projecte BI i completar aquest aprenentatge 
amb diferents casos pràctics.
Cambra de Comerç - Granollers

27
9.30 a 13 h. Formació en línia. 
Empresa
Iniciació a la transició digital per a 
micropimes
Aprendre a identificar els problemes 
associats a l’ús de software obsolet, així com 
el seu impacte negatiu en la competitivitat.
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

Setembre 2022 

9 a 13 h. Formació de 9 hores. 
Empresa. Presencial.
L’IVA en les operacions 
intracomunitàries i amb tercers països
Aquesta acció formativa pretén oferir un 
coneixement pràctic de com liquidar l’IVA 
en les operacions de trànsit comunitari i 
internacional.
Cambra de Comerç - Granollers

28
9 a 14 h. Formació de 5 h. Empresa i 
emprenedoria. Presencial
Com ser una persona venedora més 
efectiva
Coneix les característiques i qualitats que 
ha de tenir tot/a venedor/a, i com les pot 
desenvolupar.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 10 hores. 
Empresa. Presencial
Guanya productivitat i temps: et donem 
eines
Sents que estàs contínuament apagant 
focs? T’agradaria “generar” temps nou, 
reduir els nivells d’estrès i impulsar la 
teva productivitat? En aquesta formació et 
donarem les respostes.
Cambra de Comerç - Granollers

29
14.30 a 16.30 h Formació en línia. 
Comerciants de Granollers
Reputació en línia i gestió de crisis
Com hem de cuidar la nostra imatge a 
Internet? Com hem de gestionar una crisi a 
les xarxes socials? I sobretot, podem prevenir 
aquestes crisis i avançar-nos?
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 10 hores. 
Empresa. Presencial
Neurolideratge. Neurociència aplicada 
a la gestió de persones
Coneix quins mecanismes cerebrals hi ha al 
darrere del comportament de les persones 
per tal d’augmentar les habilitats d’influència 
i persuasió que són clau en el lideratge 
d’equips.
Cambra de Comerç - Granollers

30
9.30 a 13.30 h. Formació en línia de 8 
h. Empresa i emprenedoria
Posiciona el teu projecte als cercadors 
(SEO)
En aquesta formació aprendrem a identificar 
les diferents passes que cal seguir per a 
posicionar un projecte a Google.
Granollers Mercat
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Aquest setembre s’inicia la tercera edició de “Parlem en família”, 
un projecte transversal que suma les diferents perspectives 
dels serveis municipals per donar eines i suport a les famílies 
en l’acompanyament dels fills i les filles. Així, al llarg de tot el 
curs escolar, es proposen un conjunt de xerrades per orientar, 
assessorar i facilitar informació sobre qüestions que tenen a 
veure amb el desenvolupament personal dels infants, adoles-
cents i joves.
El curs 2022-23 el programa comença amb una xerrada inau-
gural, el 27 de setembre a les 18 h a la Sala Tarafa, titulada 
“Retrobar-se amb la parella quan es tenen fills i filles”, a càr-
rec d’Elena Crespi Asensio, psicòloga, sexòloga i feminista.
A partir del mes d’octubre, cada trimestre es proposaran cicles 
agrupats per temàtiques amb professionals de diferents àmbits: 
salut mental, entorn digital i educació per a la primera infància.
Cada xerrada s’ofereix per a un grup d’edat diferent: de 0 a 5 
anys, de 6 a 11 i de més de 12. Les activitats són presencials, te-
nen les places limitades i cal fer inscripció prèvia dins del període 
establert per a cadascuna.
Podeu consultar el programa i tota la informació sobre les activi-
tats i les inscripcions a: www.granollers.cat/parlemenfamilia

Nous cicles temàtics del projecte  
“Parlem en família”

Fem el clic!
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L’esport de Granollers fa pòdium

L’esport granollerí està en bona forma i al final dels campi-
onats és moment de rebre els reconeixements. Així, les es-
portistes van ser rebudes a l’Ajuntament de Granollers per 
l’alcaldessa i els regidors i regidores. L’equip de Veteranes 
del Club Balonmano Granollers s’han proclamat campiones 
de l’Europeu de Màsters 2022, en la categoria +43 anys, 
i campiones, per quarta vegada consecutiva, en la Lliga 
Màster Femenina d’Handbol. Els jugadors del Club Bàsquet 
Granollers també estan d’enhorabona: s’han proclamat 
campions de la Copa Catalunya i han ascendit a la Lliga 
EBA, un any després del descens. El Dracs Club d’Esport 
Adaptat, format per nois i noies amb diferents tipus de dis-
capacitat, han guanyat aquesta temporada la Copa Catala-
na d’hoquei en cadira de rodes, la Supercopa Catalana, la 
Lliga Catalana i són campions d’Espanya de clubs. 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
De l'1 al 30 de setembre
a l'OAC, al carrer Sant Josep, 7
(cal demanar hora trucant al 010 – 93 842 66 10)

PODEN SER BENEFICIARIS DELS AJUTS:
Els nois i noies nascuts entre els anys 2006 i 2017
inscrits/tes per a la temporada 2022-2023
en una entitat esportiva de la ciutat 

PER AL CURS 2022/2023
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Nous 
serveis a la 
Unitat de 
Medicina de 
l’Esport de 
Granollers

Salut, esport i medicina. Aquests tres àmbits es 
troben a la nova Unitat de Medicina de l’Es-
port de Granollers situada a l’annex del Palau 
d’Esports. Un conveni entre l’Ajuntament i la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 
(FPHAG) dona un nou impuls al centre i amplia 
l’oferta de serveis amb revisions, consultes i visi-
tes medicoesportives. Ara, s’amplien els serveis 
als esportistes amb test de diagnòstic d’asma 
d’esforç, l’ecocardiograma Doppler, proves mè-
diques esportives específiques: estudi de podo-
logia, de nutrició i antropomètric, el diagnòstic i 
tractament de malalties derivades de la pràctica 
esportiva, i la creació de plans d’entrenament. 
Els serveis s’adrecen a un ventall ampli de po-
blació esportiva, des de la persona que fa esport 
per lleure fins a l’esportista d’alt nivell compe-
titiu. L’atenció és de dilluns a divendres, de 10 a 
14 h i dijous, de 15 a 19 h. Telèfon: 93 842 50 70.

L’aturada de les obres de construcció de la 
piscina coberta per l’increment de preus de les 
matèries primeres, els efectes de la pandèmia 
i la pujada de preus dels subministraments bà-
sics, són els motius pels quals l’Ajuntament de 
Granollers i el Club Natació Granollers, adjudi-
catari de la concessió de la gestió dels serveis 
esportius de la piscina municipal, han acordat 
signar un conveni per estudiar la situació eco-
nòmica de l’equipament. 
El maig passat, l’empresa Abolafio i l’Ajunta-
ment van rescindir de mutu acord el contracte 
de les obres de rehabilitació i millora de les ins-
tal·lacions. Durant aquests mesos, els serveis 
tècnics municipals han treballat per agilitzar al 
màxim la represa de l’actuació.  
Se n’ha hagut d’actualitzar el projecte executiu, 
que suposa un augment dels costos de l’obra. El 
pressupost és de 5.900.000 euros, que inclou el 
projecte inicial, que havia d’assumir el CNG, el 
trasllat d’una estació transformadora, l’habilita-
ció d’una escala de serveis i un ascensor.  
Aviat s’iniciarà la licitació i es preveu reprendre 
les obres a inicis de l’any que ve.  
Per garantir la bona prestació del servei públic 
municipal, l’Ajuntament es farà càrrec de les 
obres.  
D’altra banda, el conveni preveu l’estudi eco-
nòmic de la situació actual i la previsió de la 
finalització de contracte, i establirà les bases 
per a la futura concessió.

Ajuntament i CNG acorden treballar conjuntament 
aspectes relatius a les obres de la piscina coberta  
i a les bases de la concessió del servei  
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INSCRIPCIONS
A partir del penúltim dimecres de cada mes, a la  
biblioteca i a www.bibliotequesdegranollers.cat
Formació gratuïta. Places limitades.

PREPARA’T PER COMENÇAR L’INSTITUT
Troba la resposta a alguns dels teus dubtes digitals 
abans de començar el nou curs escolar.

MILLORA LA PRESENTACIÓ DELS TEUS 
TREBALLS
 - Grup 1. Dijous 1 i divendres 2 de setembre,  
de 10 a 11.30 h

 - Grup 2. Dijous 1 i divendres 2, d’11.45 a 13.15 h 

LABS DIGITALS -16 ANYS
Tallers digitals per a infants i joves menors de 16 anys 
que fomenten l’aprenentatge dinàmic de les noves 
tecnologies, la creativitat, la innovació i el treball en 
equip.

CONSTRUEIX I PROGRAMA UNA MASCOTA  
AMB LEGO SPIKE
 - Dissabte 15 d’octubre, de 17 a 18.30 h

CONSTRUEIX UN COTXE INTEL·LIGENT  
AMB LEGO MINDSTORMS
 - Dissabte 12 de novembre, de 17 a 20 h

CREA UNA POSTAL DE NADAL EN UN CIRCUIT 
ELÈCTRIC
 - Dissabte 10 de desembre, de 17 a 18.30 h

FORMACIÓ DIGITAL ADULTS
Sessions formatives per ser més hàbils en l’ús 
de l’ordinador i els dispositius mòbils, i també 
per acostar-nos a la societat de la informació i la 
innovació digital.

INICIA’T
 - Amb INICIA’T coneixeràs eines i començaràs a 
practicar.

 - Cursos i tallers sobre: iniciació a Twitter, IdCat 
mòbil, IdCat Certificat, iniciació al telèfon mòbil, 
ús d’ordinadors, préstec de continguts digitals i 
seguretat a Internet.

ACTUALITZA’T
 - Amb ACTUALITZA’T continuaràs aprenent tecnologia.
 - Cursos i tallers sobre: fake news, xarxes socials, 
Windows 11, IoT, Canva, laboratori d’instruments 
musicals i sessions WordPress.

ACREDITA’T
 - Amb ACREDITA’T tindràs recursos per superar les 
proves ACTIC. Prepara’t per obtenir el certificat 
ACTIC mitjà i fes la prova a la Biblioteca Roca 
Umbert. T’oferim una formació específica per 
repassar la dinàmica de la prova i els continguts de 
les 8 competències ACTIC.

FORMACIÓ DIGITAL A LES 
BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS
AULA DIGITAL OBERTA 
Necessites fer un tràmit electrònic i no saps per on 
començar? Tens dubtes quan fas servir el telèfon 
mòbil o l’ordinador? Et costa utilitzar un programa i 
necessites algú que t’ajudi?

Reserva una cita al servei de suport a l’autoaprenen-
tatge de competències digitals. Un espai amb atenció 
personalitzada on podràs resoldre dubtes digitals 
bàsics i practicar-los progressivament.

De setembre a desembre:
 - BIBLIOTECA CAN PEDRALS 
dimarts i dijous, de 10 a 14 h 
BIBLIOTECA ROCA UMBERT  
dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30 h

Més informació i reserves a la biblioteca, presencial-
ment o per telèfon al 93 879 30 91 (Can Pedrals) o  
93 860 44 50 (Roca Umbert)
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Nova programació d’activitats  
a les Biblioteques de Granollers
Les Biblioteques de Granollers pro-
posen un nou programa d’activitats 
de setembre de 2022 a juny de 2023. 
La nova temporada s’obre amb dos 
espectacles, un per a públic adult 
i l’altre per a públic familiar. El pri-
mer és Els cossos i el temps. Planeta 
Ferrater amb Lluís-Anton Baulenas 
i Pau Mainé. Es farà a la Biblioteca 
Roca Umbert el dimecres 21 de 
setembre a les 19 h i és una activitat 
emmarcada en la commemoració 
de l’Any Gabriel Ferrater. 
El segon espectacle, adreçat al 
públic familiar, és Impossible?, a 
càrrec de Marina Baixas i Júlia 
Mata. Narra la història de dos per-
sonatges que ens ensenyen com és 
possible defensar el mar i la terra 
amb actes ben senzills. Es farà a la 
Biblioteca Can Pedrals el dissabte 
1 d’octubre a les 11 h.
El primer trimestre del nou curs, 
les biblioteques ens conviden a re-
flexionar al voltant de dos temes: 
la llibertat de creació i el feminis-
me. Així, es farà el cicle “Altres 
veus”, amb Laura Huerga, Joan Sala i Abel 
Azcona; i la xerrada “El feminisme de Pepper-
mint Patty”, a càrrec de Marina Valls.
Es manté l’oferta de clubs de lectura amb la 

La Biblioteca Can Pedrals habilita una bústia de retorn 
automatitzat de llibres i documents

La Biblioteca Can Pedrals disposa d’una nova 
bústia automatitzada que permet retornar 
llibres i documents les 24 hores dels 365 dies de 
l’any sense problemes de capacitat. 
El retorn dels documents es fa de manera au-
tomàtica i en temps real, fet que minimitza les 
possibilitats d’incidències. La màquina processa 
el retorn i deixa el document preparat per col·lo-
car-lo directament a les prestatgeries. 
El sistema, subvencionat per la Diputació de 
Barcelona, dona resposta a una demanda de les 
persones usuàries i avança en la implementació 
de la tecnologia de radiofreqüència aplicada a 
les biblioteques.

visita d’autors com Ferran Garcia, 
Oriol Canosa i Jordi Pigem. I el 
club de lectura Clàssics al dia i 
el club de Cinema prenen un nou 
format seguint el model del club de 
Lectura i cuina. Tots tres s’estruc-
turaran en diversos cicles temàtics 
independents. 
Per a les persones que vulguin 
practicar l’anglès, es proposen les 
activitats dinamitzades per Cam-
bridge School i Inorbis: Library Talks, 
Literature and Critical Thinking, 
Story Time (+4 anys) i Magic Science 
(de 5 a 10 anys). 
Les biblioteques promouen la nar-
ració oral i el foment de la lectura 
amb l’Hora menuda, l’Hora del 
conte i el clubs de lectura infantils 
i per a joves. A més, en la progra-
mació infantil i familiar impulsen la 
creativitat i l’experimentació amb la 
programació Laboratori de lletres 
i imatges (+5 anys), Laboratori de 
llibre d’artista (+8 anys i adults), 
Bibliolab i el club Ficció en joc. 
Trobareu tota la informació de les 

activitats i inscripcions a les biblioteques i a 
www.bibliotequesdegranollers.cat. Podeu apun-
tar-vos als clubs de lectura a partir del dimarts 
13 de setembre a les 15 h.
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DIADA 
NACIONAL 
DE CATALUNYA
Granollers 2022

DISSABTE 10 DE SETEMBRE

BALLADA DE SARDANES 
AMB LA COBLA BERGA JOVE
18 h. Plaça de la Porxada

CONCERT DEL COR MIXT 
DELS AMICS DE LA UNIÓ
20.45 h. Plaça de la Porxada

PA AMB TOMÀQUET  
DE LA DIADA
21.15 h. Plaça de la Porxada. 
Preu tiquet sopar 8 €
Org.: Amics de l’11 i Agrupació  
Sardanista de Granollers

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE

OFRENA FLORAL  
DE LES INSTITUCIONS  
I ENTITATS
11 h. Plaça 11 de Setembre

Servei Local de Català de Granollers
C. Prat de la Riba, 84, 1a planta
Tel. 93 879 41 30  |  c/e: granollers@cpn.cat

Cursos 
en línia 
i presencials
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Aquest setembre arrenca la temporada de tardor d’Escena 
grAn amb l’espectacle inaugural Currents que presentarà 
la mítica companyia israeliana Mayumana. Dissabte 24 de 
setembre es programen dues sessions d’aquest impressio-
nant muntatge de dansa, percussió i sons electrònics que 
posa ritme a l’electricitat. 
Mayumana és una de les companyies de dansa i percussió 
més prestigioses del món, amb més 26 anys d’història i 
més de 800 artistes d’arreu del planeta, i Currents és la 
proposta creada al Festival de la Llum de Jerusalem ins-
pirada en la disputa històrica dels inventors Thomas Alva 
Edison i Nikola Tesla. Una posada en escena espectacular 
que mostra la “batalla de corrents -el continu i l’altern-” 
de finals de segle XIX. Pura dansa i percussió trepidant de 
dos sectors enfrontats, amb energies, llums i sons propis.
L’espectacle inaugural tindrà dues sessions, a les 18 h i a 
les 21 h, i les entrades ja estan a la venda. 
Podeu consultar aquest espectacle i la nova programació de 
setembre de 2022 a gener de 2023 a www.escenagran.cat.

Després de dos anys d’aturada per la covid, el 17 i 18 
de setembre se celebrarà la cinquena edició de Taral·la. 
Música i Educació, a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. La 
Fira Taral·la, dirigida per la pedagoga, musicoterapeuta 
i cantant Dàmaris Gelabert i el seu equip de l’Associació 
Totsona, torna amb força per presentar un munt d’acti-
vitats innovadores relacionades amb el món de la música, 
l’educació i els infants. 
Destinada, per una banda, als professionals i estudiants 
de música i educació, i per una altra, oberta tot el dissab-
te 17 de setembre al públic familiar. Es podrà gaudir amb 
entrada lliure de concerts, activitats musicals a l’exterior, 
presentacions, exposicions i venda de materials. Excepcio-
nalment, s’haurà d’adquirir entrada per als tallers i per al 
concert final, a càrrec de la nova banda Grow Up Singing 
(growupsinging.com) que farà la preestrena en directe a la 
sala Nau B1. 
Taral·la vol ser un punt de trobada de tots aquells, tant 
professionals com famílies, que defensen i reivindiquen la 
música i la seva rellevància com a element educatiu. Com 
a trobada de formació, es podran conèixer les darreres 
novetats del sector. En aquesta edició es comptarà, entre 
altres, amb reconeguts professionals de casa nostra i 
també de fora, com Paola Anselmi, que viatja des d’Itàlia 
per presentar una nova pedagogia musical per a l’etapa 
infantil. 
Més informació i inscripcions a: www.taral·la.cat

L’espectacle inaugural de Mayumana 
obre la temporada d’Escena Gran

Torna la cinquena edició de Taral·la,  
la fira d’activitats relacionades amb la 
música, l’educació i els infants
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11.15 h | Museu de Ciències 
Naturals
Planetari familiar 
“Llegendes del cel” 
Sessions cada diumenge  
a les 11.15 i a les 12.15 h 
Reserves a: www.mcng.cat

11.30 h | Museu de Ciències 
Naturals - Jardí
Observació del Sol  
i les seves ombres 
Activitat contínua fins a les 13.30 h
Reserves a: www.mcng.cat

18.15 h | Museu de Ciències 
Naturals
Planetari 
“Equinocci de tardor”
Sessions per a adults
Reserves a: www.mcng.cat

20
DIMARTS

19 h | Cinema Edison
Cicle Gaudí. Escape Room 
d’Héctor Claramunt 

21
DIMECRES

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

17 h | Biblioteca Roca Umbert
Espectacle. Els cossos i el temps. 
Planeta Ferrater
Amb Lluís-Anton Baulenas  
i Pau Mainé
Activitat en commemoració de 
l’Any Gabriel Ferrater

23
DIVENDRES

18 h | Barbany. Espai Tranquil
Xerrada. “Resiliència en temps 
de canvis. Com podem 
transformar els conflictes” 
Amb Glòria Coll Canet 

24
DISSABTE

17.30 h | Museu de Ciències 
Naturals
Taller. “La vida dins d’un  
formiguer” i visita guiada 
a la sala d’Invertebrats 
Reserves a: www.mcng.cat

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa i percussió. Currents, 
cia. Mayumana
Espectacle inaugural de la 
temporada del TAG.  
Una festa per als sentits 
Es repeteix a les 21 h
Entrades a: www.escenagran.cat

25
DIUMENGE

8.30 h | Parc del Congost
Diada de la Bicicleta 2022
Arriba la Diada de la Bicicleta 2022, 
aquest any amb dues modalitats 
esportives
Inscripcions a: https://bit.ly/
DiadadelaBicicleta2022

11 h | Cementiri de Granollers
Itineraris de ciutat.
“Que la terra et sigui lleu.  
El modernisme al cementiri  
de Granollers”
Org.: Museu de Granollers

27
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch
Grup de documentació 
fotogràfica de l’Arxiu Municipal 
Inscripció a: 93 842 67 37 / 
arxiu@granollers.cat 

18 h | Sala Francesc Tarafa
Xerrada del cicle  
Parlem en família  
“Retrobar-se amb la parella 
quan es tenen fills”
Inscripcions a:  
https://cutt.ly/bLRbslI

29
DIJOUS

20 h | Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició  
“La Divina Comèdia.  
Si Volse a Retro”
De Jordi Díaz Alamà

30
DIVENDRES

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre, dansa, circ i música 
Nit Jove
Celebrem els 20 anys del teatre 
obrint 4 espais, en un recorregut 
multiambient amb 4 disciplines 
Es repeteix a les 20.45 h 
Entrades a: www.escenagran.cat 

Trobareu tota la informació 
actualitzada a:
www.granollers.cat/segueixcultura
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1
DIJOUS

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Tallers digitals (11 - 16 anys) 
Millora la presentació dels 
teus treballs
Grup 1, de 10 a 11.30 h; i grup 2, 
d’11.45 a 13.15 h
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

2
DIVENDRES

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

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

20 h |  Casino de Granollers
Concert benèfic de piano

3
DISSABTE

16.30 h | Museu de Ciències 
Naturals
Visites guiades a l’exposició 
“Tu investigues!”
Es repeteix cada dissabte i 
diumenges a les 11.10 h (excepte 
l’últim diumenge de mes)
Inscripcions a: www.mcng.cat

9
DIVENDRES

11.30 h | Centre Cívic Nord
Festes del barri de l’Hostal 
Dies 9, 10 i 11 de setembre

23.30 h | Centre Cívic Nord
Festa Disco Party 
Festes del barri de l’Hostal

10
DISSABTE

18 h | Plaça de la Porxada
Diada Nacional de Catalunya 
Ballada de sardanes amb la 
Cobla Berga Jove
Org.: Amics de l’11 i Agrupació 
Sardanista de Granollers

20.45 h | Plaça de la Porxada
Diada Nacional de Catalunya 
Concert del Cor Mixt Amics  
de la Unió
Org.: Amics de l’11 i Agrupació 
Sardanista de Granollers

21.15 h | Plaça de la Porxada
Diada Nacional de Catalunya
Pa amb tomàquet de la Diada
Preu tiquet sopar: 8 €
Org.: Amics de l’11 i Agrupació 
Sardanista de Granollers

11
DIUMENGE

11 h | Plaça Onze de Setembre 
Diada Nacional de Catalunya
Ofrena floral de les entitats i 
institucions

12
DILLUNS

16 h | Xarxa de Centres Cívics
Inici de les inscripcions  
als cursos i tallers d’octubre  
a gener 
Inscripcions fins al 30 de setembre 
a: www.granollers.cat/centrescivics 
o presencialment a qualsevol dels 
cinc centres cívics de la ciutat. 

17
DISSABTE

10.30 h | Roca Umbert. Fàbrica  
de les Arts
Taral·la. Música i educació
Punt de trobada dels que 
reivindiquem la música com a 
part essencial de l’educació. Hi 
haurà xerrades, fira, instal·lacions 
musicals i concert a les 18.30 h 
amb Grow Up Singing Band
Més info a: www.rocaumbert.com 

16.15 h | Museu de Ciències 
Naturals
Planetari familiar 
“Llegendes del cel” 
Sessions familiars cada dissabte  
a les 16.15 i a les 17.15 h
Reserves a: www.mcng.cat

18.15 h | Museu de Ciències 
Naturals
Planetari 
“Equinocci de tardor”
Sessions per a adults 
Reserves a: www.mcng.cat

18
DIUMENGE

10 h | Plaça de Jaume I  
el Conqueridor
Caminada popular i 
botifarrada
Org.: AV Barri del Lledoner 
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11.15 h | Museu de Ciències 
Naturals
Planetari familiar 
“Llegendes del cel” 
Sessions cada diumenge  
a les 11.15 i a les 12.15 h 
Reserves a: www.mcng.cat

11.30 h | Museu de Ciències 
Naturals - Jardí
Observació del Sol  
i les seves ombres 
Activitat contínua fins a les 13.30 h
Reserves a: www.mcng.cat

18.15 h | Museu de Ciències 
Naturals
Planetari 
“Equinocci de tardor”
Sessions per a adults
Reserves a: www.mcng.cat

20
DIMARTS

19 h | Cinema Edison
Cicle Gaudí. Escape Room 
d’Héctor Claramunt 

21
DIMECRES

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

17 h | Biblioteca Roca Umbert
Espectacle. Els cossos i el temps. 
Planeta Ferrater
Amb Lluís-Anton Baulenas  
i Pau Mainé
Activitat en commemoració de 
l’Any Gabriel Ferrater

23
DIVENDRES

18 h | Barbany. Espai Tranquil
Xerrada. “Resiliència en temps 
de canvis. Com podem 
transformar els conflictes” 
Amb Glòria Coll Canet 

24
DISSABTE

17.30 h | Museu de Ciències 
Naturals
Taller. “La vida dins d’un  
formiguer” i visita guiada 
a la sala d’Invertebrats 
Reserves a: www.mcng.cat

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa i percussió. Currents, 
cia. Mayumana
Espectacle inaugural de la 
temporada del TAG.  
Una festa per als sentits 
Es repeteix a les 21 h
Entrades a: www.escenagran.cat

25
DIUMENGE

8.30 h | Parc del Congost
Diada de la Bicicleta 2022
Arriba la Diada de la Bicicleta 2022, 
aquest any amb dues modalitats 
esportives
Inscripcions a: https://bit.ly/
DiadadelaBicicleta2022

11 h | Cementiri de Granollers
Itineraris de ciutat.
“Que la terra et sigui lleu.  
El modernisme al cementiri  
de Granollers”
Org.: Museu de Granollers

27
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch
Grup de documentació 
fotogràfica de l’Arxiu Municipal 
Inscripció a: 93 842 67 37 / 
arxiu@granollers.cat 

18 h | Sala Francesc Tarafa
Xerrada del cicle  
Parlem en família  
“Retrobar-se amb la parella 
quan es tenen fills”
Inscripcions a:  
https://cutt.ly/bLRbslI

29
DIJOUS

20 h | Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició  
“La Divina Comèdia.  
Si Volse a Retro”
De Jordi Díaz Alamà

30
DIVENDRES

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre, dansa, circ i música 
Nit Jove
Celebrem els 20 anys del teatre 
obrint 4 espais, en un recorregut 
multiambient amb 4 disciplines 
Es repeteix a les 20.45 h 
Entrades a: www.escenagran.cat 

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



ENTREVISTAENTREVISTA A

Joan Liaño
Cantant i activista LGTBIQ+

 
Joan Liaño té vint anys i és veí de 
Granollers. Va estudiar a l’escola 
Salvador Espriu i a l’institut Celestí 
Bellera. Combina la professió de 
manicur amb la seva passió per la 
música i el teatre musical i enguany 
ha estat un dels setze participants del 
programa revelació de la temporada 
de TV3, Eufòria. En el seu pas pel 
talent show, fins a la novena gala, 
s’ha convertit en tot un referent 
musical i de la lluita per la igualtat de 
drets i reivindicacions del moviment 
LGTBIQ+. El 16 i 17 de juliol va 
debutar al Palau Sant Jordi en un 
doble concert que va aplegar més de 
35.000 persones. ©
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“Tornaria  
a un Escenari 
Obert del Gra  
mil vegades,  

per la il·lusió, 
pel retrobament. 

Tornar als llocs 
d’on vens  

et fa tocar de 
peus a terra”

han estat els primers a donar-me una oportunitat. Em 
deien: “No sabem com cantes, però sí que sabem que 
et volem donar una oportunitat; et cedim el nostre 
espai i que et vegi gent.” És un acte tan humil, de tanta 
generositat! Comences des de zero i la gent no es fixa 
en tu fins passat un temps. 

Tornaries a un Escenari Obert?
Tornaria a un Escenari Obert del Gra mil vegades, per la 
il·lusió, pel retrobament. Tornar als llocs d’on vens et fa 
tocar de peus a terra. Amb la repercussió que ha tingut 
Eufòria és molt fàcil que a vegades te’n vagis una mica 
pels núvols. Jo ara estic treballant fent ungles i això em 
fa estar molt arrelat perquè estic treballant com qualsevol 
persona i tornar al Gra seria una mica el mateix.

El 2021 vas quedar tercer a Objectiu Paki, el concurs 
musical de Televisió de Cardedeu.
Objectiu Paki també van ser dels primers a creure en mi. 
Va ser durant l’època de la Covid. Va ser preciós, com una 
espècie de bombolla dins la pandèmia. I com la primera 
edició, cap. Tinc una relació molt íntima i em porto molt 
bé amb tot l’equip i concursants.

I et vas presentar al càsting d’Eufòria? 
La veritat és que no m’hi anava a presentar però al final 
em vaig animar. Vaig passar els primers càstings... La 
següent fase eren tres dies seguits i els recordo com dels 
millors i pitjors de la meva vida. De 2.000 persones que 
ens hi vam presentar mai m’hagués imaginat que em se-
leccionarien, anava amb zero expectatives. És evident que 

Com es va despertar la teva passió pel món artístic?
Des de ben petit ja m’agradava cantar i, als dotze o 
tretze anys, els meus pares em van portar a veure un 
musical, Priscilla, reina del desierto. Vaig sortir del 
teatre amb dos drames: que era supergai i que em volia 
dedicar al món de l’espectacle. Vaig vibrar molt i vaig 
tenir clar a l’instant que volia dedicar la meva vida a es-
tar dalt d’un escenari. Se’m van despertar papallones a 
l’estómac i, des d’aleshores, cada cop que vaig a veure 
una obra de teatre o quan pujo a un escenari les sento. 
Per tant, als meus pares els dec la vida en tots els sentits.

I com has anat desenvolupant la teva faceta artística? 
Vaig començar la meva carrera artística amb molta valen-
tia. Quan cantes, als instituts o a l’escola, el primer que 
fan els companys és riure-se’n de tu... Al principi va ser 
molt difícil perquè jo sabia que volia cantar i òbviament 
no ho feia com ara. He fet un recorregut vocal molt 
bèstia. I a la fi, el temps posa les persones al seu lloc. No 
va ser fàcil començar, però jo creia molt en mi i la meva 
família també. A partir d’aquí vaig fer classes de tècnica 
vocal a l’espai Cor i Veu, que estava a Barcelona i a 
Granollers, i un taller al Gra de teatre musical. També he 
participat en quatre o cinc edicions de l’Escenari Obert 
organitzat pel Gra, que em sembla una meravella. 

El Gra és un espai determinant per a tu?
Puc dir que el meu primer escenari és el Gra. Els dec 
molt, vaig començar a cantar en aquell escenari i van 
ser els primers a creure en mi. M’han cuidat molt i 
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“S’ha de tenir talent, si no, no entres a un talent show.
Va ser qüestió de sort, però la sort es busca. 

Cal estar en el lloc adequat en el moment adequat” 

“Vaig sortir a 
passejar i la gent 

em reconeixia 
pel carrer. 

Increïble com 
d’un dia per 

l’altre em va 
canviar la vida”

s’ha de tenir talent, si no, no entres a un talent show. 
Va ser qüestió de sort, però la sort es busca. Cal estar 
en el lloc adequat en el moment adequat. 
Quan em van dir que havia entrat i era un eufòric, no 
m’ho podia creure. Però ningú es podia imaginar la 
dimensió que agafaria Eufòria. Mentre estàvem gra-
vant la segona gala i s’emetia per televisió la primera, 
va venir un redactor i ens va dir que érem trending 
topic a Espanya, número dos per davant d’Antena 3, 
un milió d’espectadors... Vaig sortir a passejar i la gent 
em reconeixia pel carrer. Increïble com d’un dia per 
l’altre em va canviar la vida.

Com valores el teu pas pel programa? 
Ha estat com el Shambala de Port Aventura. Hi havia 
setmanes que estaves a tope perquè tenies més feeling 
amb la cançó i n’hi havia d’altres que estaves a baix de 
tot. Els diumenges eren molt durs, perquè era tot el dia i 
a la tarda ja fèiem un passi tots junts. Havíem de cantar la 
nostra cançó, que ja era una pressió descomunal, i potser 
tres cançons més com a corista. Només teníem tres dies 
per assajar, els altres dos estàvem a plató. Era molt intens.

T’ha transformat com a persona? I artísticament?
Si jo no hagués estat a Eufòria ara no seria la persona que 
soc. Miro la primera gala i em veig com un nen petit. 
Em miro ara i veig un Joan totalment diferent. De la gala 
1 a la gala 9, en tres mesos, m’han passat coses que no 
m’haurien passat ni en quatre anys. Considero que he 
fet un molt bon pas pel programa, però les cançons no 
sempre m’han acompanyat i em vaig anar estancant.

Amb quina cançó has vibrat més?
M’han agradat totes les cançons. Però amb la que he 
vibrat més és amb Àguila negra. I amb Ho tenim tot, 
de Joan Dausà, he ajudat molt, he fet molt bona feina, 
sobretot amb la comunitat LFGTBIQ+. Vaig ser jo ma-
teix, a la gala 5, que vaig dir que s’havia de convertir en 
himne gai. Va tenir una repercussió brutal i per mi ha 
estat la més icònica. Al Sant Jordi em va fer vibrar.

I quina cançó t’hauria agradat poder interpretar?
A la gala 10 m’hauria tocat interpretar Rise like a 
phoenix, de Conchita Wurst, que és un temazo. Justa-
ment el que m’ha faltat a Eufòria és poder mostrar més 
el meu talent vocal. Jo soc una persona més de cançons 
negres, de soul. I m’ha quedat aquesta espineta.

Com va ser l’experiència al Palau Sant Jordi?
Hem començat a dalt de tot amb els concerts al Palau 
Sant Jordi del 16 i 17 de juliol. Però ha estat Eufòria la 

A l’esquerra, Joan Liaño  
amb el jove actor granollerí 
Adrià Freijo en una actuació de 
Mostra el teu talent!, el 2018. 
A la dreta, interpretació de 
Joan Liaño en el concert 
d’Eufòria al Palau Sant Jordi  
el 16 de juliol de 2022

que ha omplert dos palaus, no en Joan Liaño. Just abans 
de començar el primer concert, estàvem amb l’Estela 
al backstage, quan vam veure com estava de ple, amb 
18.000 persones... Ens vam posar a plorar i vam cantar 
tremolant. No tinc paraules per a tantes sensacions.

Com vius l’èxit del programa, la popularitat...?
L’èxit del programa, a nivell psicològic és una tralla. 
Mai acabes de ser conscient de la magnitud del fet que 
t’estigui mirant un milió de persones cada divendres. Jo 
continuo sent el mateix, simplement que he sortit en un 
programa que ha tingut molt èxit. I és molt d’agrair que 
la gent et pari pel carrer i et digui que els has encantat. 
Tot això val molt la pena. Sense els fans no som res.

Com veus el teu futur? 
Van sortint coses però la música encara no em dona per 
viure. Així que soc realista, no puc deixar de fer ungles. 
A més m’agrada, em permet guanyar diners, i m’estimo 
molt totes les meves clientes. I ara a l’octubre començo a 
estudiar teatre musical a l’escola Aules de Barcelona, que 
és com una carrera universitària de quatre anys. I a partir 
d’aquí tinc dues opcions: començar una carrera com a 
cantant solista o apostar pel món dels musicals. No sé si 
podré fer totes dues coses alhora, però sí que tinc clar 
que em vull guanyar la vida dalt dels escenaris.

T’has convertit en referent en la lluita LGTBIQ+. 
Al Palau Sant Jordi, una colla de castellers que havien 
actuat a Eufòria em van donar el mocador amb la ins-
cripció “Castellers amb orgull” i una bandera gai. Em 
vaig emocionar molt. No en soc massa conscient però hi 
ha qui em considera icona gai. No sé si m’ho acabo de 
creure, però sé que he ajudat a molta gent i que conti-
nuaré fent-ho, de tot cor. Estic molt orgullós, però alhora 
és una responsabilitat. Hi ha gent que ho passa molt 
malament, jo mateix vaig patir bullying a Primària i a 
l’ESO. Fa poc vaig fer de pregoner, el dia de l’Orgull, 
amb l’associació Trenquem Armaris. Granollers no és 
conscient de l’associació tan exquisida que tenim, és 
una passada tot el que arriben a fer.
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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

Des de fa ja massa temps, la ciutadania 
notem que l’ús del català disminueix 
en moltes esferes de la nostra vida, tant 
informals com professionals. Aquesta 
observació no és en va: diverses entitats 
culturals i lingüístiques alerten repetida-
ment d’aquesta situació.
De fet, Plataforma per la Llengua estima 
que el 94,5 % de la població adulta 
entén el català i que el 82,2 % el sap 
parlar. Tot i això, només el 36,1 % parla 
el català diàriament de manera habitual 
(més el 7,4 % que combina el català i el 
castellà).
La responsabilitat d’impulsar l’apre-
nentatge i l’ús del català és de totes les 
administracions, també dels ens locals. 
A vegades pot semblar que l’activitat 
dels ajuntaments queda reduïda per 
manca de competències, però la realitat 
és que hi ha diverses vies que permeten 
abordar l’emergència lingüística.
Al Ple del mes de juny es va aprovar una 
moció en aquesta direcció presentada 
pel nostre grup municipal. És sabut que 
l’àmbit de la salut és un sector amb 
molta importància en la vida de la ciuta-
dania i, també, un dels més afectats pel 
desús de la nostra llengua.
Tot i que, certament, la competència és 
en gran part del Govern, és responsabi-
litat del municipi complir la normativa 
local (en aquest cas, el Reglament per 
a l’ús de la llengua catalana de l’Ajun-
tament de Granollers), i adoptar una 
actitud proactiva amb els ens ja existents 
(com són el Servei Local de Català o el 
Centre de Normalització Lingüística).
Des de Granollers per la Independència 
sabem que la política local té potencial 
transformador i volem que l’Ajuntament 
tingui un paper actiu en la defensa de la 
nostra llengua.

Júlia Aja Aguilar
Assessora de Granollers per la Indepen-
dència - Primàries per Catalunya

El repte del 
català per als 
Ajuntaments

CsPrimàries
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Hem patit una pandèmia mundial i ara 
tenim una crisi global originada per la 
invasió de Rússia a Ucraïna, una guerra 
al cor d’Europa; són circumstàncies que 
afecten l’economia i la vida de tots i 
totes nosaltres.
Però, malgrat tot, la ciutat ha avançat 
aquests quatre anys. La força de la nostra 
gent, la potència de la societat civil, la 
riquesa del nostre teixit associatiu han 
estat claus, també un govern munici-
pal sòlid, obert i dialogant, que posa 
la ciutat i la seva gent com a prioritat 
fonamental, i que ha buscat acords amb 
la resta de grups municipals i agents 
socials.
Tot i les dificultats que vivim i que 
viurem, comptem amb un govern mu-
nicipal encapçalat per l’alcaldessa Alba 
Barnusell, amb un programa reconegut 
que aborda els principals problemes i 
que va marcant el camí per millorar la 
qualitat de vida de tots els granollerins i 
granollerines.
Un govern que també vol seguir trans-
formant Granollers, per encarar els nous 
reptes disruptius, la transició energètica, 
la digitalització de l’economia i dels 
serveis, el manteniment i creixement 
dels serveis públics, la seguretat, per una 
ciutat amable, més verda i neta.
Tot està canviant més ràpid que en temps 
passats, i toca definir propostes sensates, 
possibles i, alhora, plenes d’ambició 
per seguir construint Granollers amb la 
il·lusió i l’esperança d’un futur cada dia 
millor, perquè no ens ho podem plante-
jar de cap més manera. Des del govern 
municipal seguim treballant amb valors 
per nosaltres indispensables com l’es-
forç, la responsabilitat, l’honestedat, el 
treball en equip i la capacitat d’escoltar i 
consensuar al servei de la nostra ciutat, 
amb fermesa i objectius clars.
Uns objectius que segueixen passant per 
treballar a favor de la cohesió social i per 
la qualitat de la ciutat, del paisatge urbà 
i dels espais púbics, perquè els ciutadans 
i ciutadanes ens sentim millor en els 
espais que hi compartim dia a dia.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El setembre comença l’últim curs de la 
legislatura que vam encetar el 2019. Han 
estat tres anys intensos, diferents del que 
ens plantejàvem en un inici, perquè la 
irrupció de la covid ho va capgirar tot.
Aquest 2022 hem recuperat bona part de 
les nostres rutines d’abans de la covid, 
però aquest retorn ens serveix per veure 
encara més clar que el nostre dia a dia 
està totalment marcat per reptes globals 
que hem d’afrontar des del món local: la 
lluita contra el canvi climàtic, la protecció 
del medi ambient, la necessària reduc-
ció de les desigualtats (en un entorn on 
les vulnerabilitats creixen i costa trobar 
solucions reals per reduir-les), l’aposta 
imprescindible per potenciar sectors 
econòmics de futur, sostenibles i  la lluita 
per una ciutat més amable, verda  i més 
ben comunicada amb l’entorn.
Per fer tot això, calen nous projectes 
i lideratges a la ciutat. La renúncia de 
l’alcalde Mayoral ha demostrat la fi d’un 
projecte que ha estat al capdavant de 
la ciutat molt de temps i ja es trobava 
esgotat d’idees. A més, no veiem que hi 
hagi cap renovació en el que planteja el 
govern del PSC. 
Com a ciutat, no podem seguir fent 
només una gestió plana i reactiva. Cal 
fer polítiques ambicioses que transfor-
min Granollers en un lloc més verd, 
més cohesionat, singular, capdavanter i 
innovador. Hem de recuperar la il·lusió 
i l’impuls que construeixin el Granollers 
dels propers 50 anys, una ciutat amb un 
model referent tant pel seu entorn com 
per la seva ciutadania.
És per això que el proper mes de maig, 
a Granollers, hi haurà un canvi tant sí 
com no. Cal decidir si aquest canvi serà 
cap a un projecte nou que doni resposta 
a aquests reptes, o si canviarem cap a 
l’ombra d’un projecte que ja s’ha acabat. 
Nosaltres dedicarem tots els esforços i les 
capacitats a construir, explicar i treballar 
per aquest model de canvi i renovació 
necessaris, escoltant, aprenent i comptant 
amb tothom que ens ajudi a fer aquest 
canvi real.

Núria Maynou Hernández
Portaveu d’ERC-AM

La Festa Major, també

El juny de l’any passat, a causa de la pan-
dèmia, les colles de Blancs i Blaus es van 
veure obligades a presentar una Festa Major 
de Granollers amb un programa restringit 
per la Covid-19. Escrivim aquestes ratlles 
tot just la setmana de la presentació de la 
programació d’enguany, quan falta un mes 
per a la Festa Major 2022; però la recupe-
ració i la celebració de les Fires i Festes de 
l’Ascensió o de la Granollers Cup poques 
setmanes després, ha permès a la ciutat 
retrobar el dinamisme i esdevenir pol 
d’atracció comarcal.
“Quan l’estiu s’acaba i s’acosta anar a 
currar, Granollers fa festa i no pensa 
en l’endemà.” Així ho diu La Guimbada, 
l’himne de Festa Major de Blancs i Blaus, 
que sona després del pregó, amb lletra d’en 
Jaume Sesé i música d’en Martí Ventura.
Doncs aquest any ha pogut ser: “Blancs i 
Blaus, tocava estripar i ho heu fet”, perquè 
vosaltres sou els autèntics protagonistes de 
la nostra Festa Major. Els que inicialment 
amb la juguesca de dos rajolers vàreu con-
vocar la ciutadania, que, vestida de blanc o 
de blau, animava els contrincants. Any rere 
any heu sabut mantenir aquesta essència i 
heu fet créixer la festa amb empenta, força 
i enginy per continuar mobilitzant grano-
llerins i granollerines, veïns i veïnes de la 
comarca, de forma i manera que els darrers 
dies d’agost llueixin els colors blanc i blau, 
i participin activament de la nostra gran 
festa d’estiu, participativa, una festa on hi 
ha lloc per a tothom. 
Des de Junts per Granollers estem conven-
çuts que els més de 200 actes que s’han 
programat aquests dies han contribuït al 
retorn definitiu a la normalitat d’una ciutat 
viva, amb identitat pròpia, on la societat 
civil, amb el suport de l’administració, és 
el motor d’aquest esdeveniment de collita 
pròpia, de quilòmetre 0, que ens conver-
teix en una ciutat singular que, quan l’estiu 
es va esvaint, ha tornat a omplir places i 
carrers, amb més ganes que mai, gràcies 
a l’activitat frenètica de Blancs i Blaus, 
gegants i capgrossos, el bestiari de Festa 
Major, i de les entitats i tots els col·labora-
dors.

Visca els Blancs i Blaus! I ben tornada, 
normalitat!

Laura Sabatés i Ortega
Regidora de Junts per Granollers

Seguir 
transformant 
Granollers

Tant sí com no, 
cal un canvi! 

PSCERCJunts
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