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27.000 EXEMPLARS | EDICIÓ GRATUÏTA

ACTUALITAT
Entren en funcionament les noves rampes 

mecàniques del carrer de Carles Riba

Granollers ja ha obtingut 8,8 milions 
d’euros dels fons Next Generation

Un pacte de ciutat per garantir 
l’ús del català

REPORTATGE
Millores i novetats  

en el servei municipal de 
neteja i recollida de residus

ENTREVISTA
Jordi Diaz Alamà, 

artista i director de la 
Barcelona Academy of Art



La riera, 1974
El riu Congost al seu pas per Palou.  
A l’esquerra, l’església de Sant Julià de Palou.
Fotografia Joan Parera / Arxiu Municipal de 
Granollers

UNA MIRADA AL PASSAT

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

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

Exposicions octubre

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 Alfons 

Aula de Paleontologia 
Joan Maria Viader 

EXPOSICIONS TEMPORALS

Museu de Granollers 

“Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de Sant Esteve”

“Un domingo cualquiera” 
Del 20 d’octubre al 27 de novembre 
“L’infern de Dante” 
Fins al 5 de febrer

Museu de Ciències Naturals

“El Venadito – Primats”
Fins al 23 d’octubre
“La vida en moviment”
Fins a l’11 de desembre

Ajuntament de Granollers

“El Congost, de riera a riu”
Fins al 25 de novembre

Plaça de la Corona

“Pots mirar sense jutjar?”
Del 3 al 21 d’octubre

Centre Cívic Nord

“Tarazona monumental. 
Patrimonio cultural y natural”
Del 7 al 28 d’octubre

Biblioteca Can Pedrals

Cartells del “Dia Mundial  
de la Salut Mental”
Del 10 al 18 d’octubre

Biblioteca Roca Umbert

“Haikus, un món per descobrir”
Del 3 al 21 d’octubre

Barbany. Espai Tranquil

“VIKI: arte en tela” 
María Victoria Pérez Álvarez 
Fins al 18 d’octubre

El Mirallet

“Un cop d’ull a Lanzarote”  
Fotografies d’Humbert Batlles 
Fins al 20 de novembre

Espai Gralla. Llibreria La Gralla

“Més enllà: el Mite” 
Collages d’Anna Sorribas Cervantes
Del 4 d’octubre al 6 de novembre

Edició: 
Ajuntament de Granollers

Direcció:
Montse Garriga

Redacció:
Marina Bosch
Anna Entraigas
Joana Marquès
Rosa Serra

Disseny:
www.faino.com

Maquetació:
Paco Castilla
Josep Nogués 

Impressió:
Alfa Printing SL

Tiratge: 
27.000 exemplars
Exemplar gratuït

DL: B-13.957-80

“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: Rampes mecàniques al carrer de Carles Riba 
(Foto: Xavi Solanas).
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Vine a gaudir de 
la festa major del 
patrimoni cultural

7 8 9
Octubre 2022

JORNADES 
EUROPEES 

DE
PATRIMONI

MERCAT DE RECICLATGE, ARTESANIA  
I PRODUCTES NOUS. AV TRES TORRES
Dissabte 1 d’octubre
De 9 a 14 h. Entre els carrers Vallès i Tres Torres 

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS I DE PROXIMITAT
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 1 i 15 d’octubre 
Plaça de les Olles 

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 1 i 29 d’octubre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 6, 13, 20 i 27 d’octubre
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 8 i 29 d’octubre 
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador 

MERCAT DE SEGONA MÀ DE PONENT
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Diumenge 9 i 23 d’octubre
De 8 a 14 h. Passeig del parc de Ponent  
i carrer de Rafael Casanova 

MERCAT DEL DISC
Divendres 14 i dissabte 15 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà 

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 14 i 28 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Dissabte 15 d’octubre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE SEGONA MÀ DE CAN BASSA
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Dissabte 15 d’octubre
Carrer d’Esteve Terrades 

FIRA ECOGRA
Dissabte 22 d’octubre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé i plaça de Perpinyà

ENCANTS SOLIDARIS. ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 22 d’octubre
De 9 a 14 h. Plaça de Maluquer i Salvador 

MERCAT DE SEGONA MÀ
ASSOCIACIÓ JUNTOS POR LOS NIÑOS
Dissabte 29 d’octubre
De 9 a 15 h. Plaça Llibertat

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

Informació actualitzada a: 
www.granollers.cat/agenda 

Granollers acull, el mes d’octubre, les Jornades Europees del Patrimoni, 
una iniciativa que se celebra ininterrompudament a Catalunya des de 
1991 per acostar la ciutadania al patrimoni arquitectònic monumental.
El Museu de Ciències Naturals ofereix una visita guiada, el dia  
7 d’octubre, que ens permetrà conèixer la història de l’edifici de la 
Tela, a càrrec de Miquel Carandell, doctor en Història de la Ciència.  
I el 9 d’octubre, el Museu de Granollers té programat un itinerari mu-
sicalitzat per descobrir les capelles dels portals de la ciutat, de la mà 
de Cinta Cantarell, historiadora de l’art. Així mateix, l’Arxiu Municipal 
organitza diverses activitats amb motiu de les jornades.
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L’Ajuntament de Granollers presenta novetats 
en el servei municipal de neteja i recollida de 
residus amb l’objectiu de millorar-lo i poder 
adequar-lo als diferents usos i morfologies 
de cada barri, amb sistemes de neteja que 
tenen en compte les característiques pròpies 
de cada espai, i alhora s’ajusten a criteris 
sostenibles que vetllen pel medi ambient en 
un moment, l’actual, crític i d’emergència 
climàtica.

A la dreta, l’alcaldessa,  
Alba Barnusell, el passat  
12 de setembre al Museu de 
la Tela, durant la presentació 
del nou model de servei, que 
permetrà anar cap a  una 
ciutat més neta i sostenible

Per aquest motiu, el contracte incorpora noves 
prestacions per mantenir i millorar la neteja de la 
ciutat, com l’increment de la cobertura i freqüèn-
cia al llarg del dia i durant tota la setmana amb 
un servei més eficient. Inclou també noves com-
binacions de tractament de neteja, per optimitzar 
i reduir el malbaratament de recursos i simplifi-
car processos, amb una flota que passarà a tenir 
el 65 % de vehicles elèctrics i, per tant, serà més 
respectuosa amb el medi ambient. 

Millores i novetats en el servei municipal 
de neteja i recollida de residus

REPORTATGE

Aquest mes de setembre s’ha iniciat 
el desplegament del nou contracte del 
servei municipal de recollida de residus 
i neteja viària, una de les prioritats 
de l’Ajuntament de Granollers, amb 
un pressupost de prop de 52 milions 
d’euros per als pròxims 10 anys.  
El contracte, amb noves prestacions 
que milloren el servei, permetrà 
anar cap a una ciutat més neta i 
sostenible. Com a principals reptes 
a assolir es planteja, per una banda, 
el manteniment i la millora de l’estat 
de la neteja de la ciutat, incidint 
especialment en barris; i, per altra 
banda, el foment de la recollida 
selectiva de residus.

Es posen en marxa dos nous serveis 
com són els relatius al mobiliari urbà, 
amb la neteja i manteniment periò-
dics dels elements majoritàriament 
verticals (plafons, fanals, cartelle-
res...) ubicats a la via pública, i altres 
elements  singulars; així com el ser-
vei de retirada de grafits, pintades i 
guixades que es faran amb productes 
de neteja respectuosos amb el medi 
ambient, aplicant sistemes antigrafit 
a aquells espais que, per les seves 
característiques i reincidència, es 
consideri necessari.

Aquest nou servei inclourà la recolli-
da d’oli domèstic en els contenidors 
específics que hi haurà en diferents 
equipaments municipals com a 
les associacions de veïns i centres 
cívics, amb l’objectiu de facilitar-ne 
la separació a la ciutadania i posar a 
disposició espais més propers a les 
llars per dipositar-lo. Actualment, a 
Granollers se’n recullen més de 14 to-
nes l’any. Amb la implantació d’aquest 
nou servei es preveu que s’afavoreixi 
la recollida d’aquest residu altament 
contaminant.

Es posarà en marxa un nou sistema 
gratuït de voluminosos que passarà 
de ser una recollida concertada mit-
jançant cita prèvia, a ser una recollida 
per barris amb la col·laboració de 
la policia local per evitar l’incivisme. 
Es pretén així simplificar el procés i 
fer-lo més accessible a la ciutadania, 
gràcies a la zonificació del servei, 
amb un dia de recollida assignat a 
cada barri. D’aquesta manera, el 
ciutadà podrà deixar els mobles a 
peu de carrer el dia que toqui, sense 
haver de fer cap gestió prèvia.
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Dades Recollida Granollers   ARC 2020

RECOLLIDA selectiva
10.896,34 tones

Per habitant
174,57 kg/any

Orgànica
2.604,78 tones

Paper 
i cartró
1.895,88 tones

Envasos 
lleugers
1.114,85 tones

Oli usat
13,46 tones

Vidre
1.135,60 tones

Voluminosos
2.465,44 tones

Altres
1.666,33 tones

FRACCIÓ resta
15.893,88 tones

TOTAL residus any
26.790,22 tones

Per habitant
254,63  kg/any

Per habitant
429,20  kg/any

Nous reptes
• Més cobertura i freqüència del servei de 

neteja viària de manera ininterrompuda 
durant el dia i a tota la ciutat, adaptada a 
les necessitats, casuística i morfologia de 
cada barri

• Incorporació de nous serveis de neteja 
específics per al mobiliari urbà, places 
toves (sauló) i retirada de grafits de l’es-
pai públic

• Nou servei de recollida d’oli en equipa-
ments municipals 

• Obertura d’una Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania

• Nou funcionament de recollida de volu-
minosos per barris

• Incorporació de maquinària nova més 
eficient i sostenible

• Ampliació del porta a porta comercial

Compromís amb el medi ambient

Amb la voluntat d’incidir en la prevenció de  
residus i minimitzar la fracció resta, alguns dels 
canvis que es presenten amb el nou contracte 
se centren en estratègies per millorar la redis-
tribució de les àrees d’aportació amb elements 
de contenció de les fraccions de matèria orgàni-
ca i resta; conformar el màxim d’àrees com-
pletes perquè l’esforç per trobar un contenidor 
de selectiva sigui el mateix que un de la fracció 
resta; reduir desbordaments provocats en les 
àrees d’aportació; facilitar el control de qualitat 
de la recollida comercial per ser més eficients 
davant dels establiments comercials; incloure 
nous serveis de recollida selectiva de residus 
com el de la recollida d’oli o el de voluminosos.
Granollers està preparat per implantar un 
model de gestió que millori la separació dels 
residus en origen per aconseguir un reciclat-
ge òptim i més volum de fraccions valorables, 
per augmentar els percentatges de recollida 
selectiva. 
Actualment es genera al dia 1,18 kg de residus 
per habitant. L’objectiu és fomentar les bones 
pràctiques i les conductes eco-responsables 
que contribueixin a ser més respectuosos amb 
el medi ambient i que ajudin a assolir els objec-
tius fixats per 2030, de tenir la capacitat d’arri-
bar a una recollida selectiva del 60 %. 
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Granollers és la sisena població de la província 
de Barcelona que ha rebut més inversió dels 
fons Next Generation. Així ho ha manifestat la 
ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, 
que ha visitat l’OAC, la instal·lació fotovoltaica 
de l’EMT i el projecte de renaturalització del 
riu Congost. La ministra ha escrit en el Llibre 
d’Honor de la ciutat que “reconeix el treball de 
l’ajuntament en la gestió dels fons de recupera-
ció que permetran modernitzar Granollers”. 
L’alcaldessa, Alba Barnusell, ha manifestat que 
l’atorgació dels fons “constata que s’està fent 
bona feina i estem en el camí de transformació 
real cap a una ciutat mes verda, més sostenible, 
més digital i més inclusiva”.

La ministra de Política Territorial visita Granollers 
per fer seguiment dels projectes amb fons europeus

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana (MITMA), la Generalitat de Catalunya i 
l’Associació de l’Arc Metropolità han signat un 
protocol per impulsar la construcció de 1.500 
habitatges de lloguer social o assequible als 9 
municipis de l’Arc. 
L’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha 
expressat que aquest acord permetrà cons-
truir un centenar d’habitatges assequibles a 
Granollers, augmentant així l’accés a l’habi-
tatge a les famílies vulnerables i joves. Opor-
tunitats d’habitatge públic que és un repte pel 
nostre país”.
A més, l’alcaldessa ha remarcat que l’objectiu 

Es construiran 1.500 habitatges de lloguer assequible a les poblacions 
de l’Arc Metropolità

és que la ciutat disposi d’uns 200 habitatges 
de lloguer assequible per l’any 2025.
Aquest acord, signat el passat 30 de setem-
bre a Rubí, estableix que els ajuntaments, 
en coordinació amb la Generalitat, posaran a 
disposició el sòl on s’ubicarien les promocions 
i informaran el Ministeri sobre el cost que 
implica construir els habitatges. 
El MITMA farà una aportació de 5,3 milions 
d’euros, amb la previsió que aquesta assig-
nació es prorrogui els propers anys. Aquesta 
aportació es concretarà amb convenis poste-
riors vinculats a cada projecte als 9 municipis 
que formen l’Arc Metropolità: Granollers, 
Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, 
Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú.

L’habitatge, principal línia d’actuació

Amb el protocol es vol contribuir a donar 
resposta a les necessitats actuals en matèria 
d’habitatge. Segons els estudis del MITMA, 
l’Arc Metropolità és un dels àmbits territorials 
on existeix un desajust acusat entre l’evolució 
dels preus de l’habitatge i les possibilitats 
d’accedir-hi, en un context on l’oferta asse-
quible és insuficient per atendre la demanda. 
L’habitatge és una de les principals línies de 
treball de l’Associació de l’Arc Metropolità.
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Alcaldesses i alcaldes de 
l’Arc Metropolità amb la 
ministra, Raquel Sánchez, 
el Secretari d’Habitatge 
i Inclusió Social de la 
Generalitat, Carles Sala, 
en l’acte de signatura de 
l’acord, a Rubí.



La darrera subvenció concedida dels fons Next Generation és una 
preassignació per valor d’1,6 milions d’euros per al projecte de 
rehabilitació energètica de 140 habitatges del Grup Primer de Maig, 
que suposen el 25 % del parc d’habitatges del barri. Els habitatges 
rehabilitats hauran d’assolir un estalvi de consum d’energia primà-
ria no renovable, com la calefacció o la refrigeració, d’entre el 30 i el 
45 %. 
El projecte inclou també la urbanització de dues de les places 
interiors, un aspecte que ha contribuït a seleccionar el barri com a 
Entorn Residencial de Rehabilitació Programada.

Granollers ha presentat una vintena de 
projectes, per un valor de 20 milions d’euros 
d’ajuts sol·licitats, als fons europeus Next 
Generation. Aquests fons són l’instrument 
d’estímul econòmic aprovat el 21 de juliol pel 
Consell Europeu que té com a finalitat con-
tribuir a la reconstrucció dels estats mem-
bres de la Unió Europea, reparar els efectes 
econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia 
de la covid-19, i alhora impulsar la transició 
ecològica i digital dels països de la UE.

Vuit projectes concedits

Granollers ha rebut ajuts per un valor de 
8.746.418 euros per finançar vuit projectes 
que han de permetre continuar transformant 
la ciutat per fer-la més verda, sostenible i 
saludable.
La darrera subvenció concedida és una preas-
signació per al projecte de rehabilitació ener-
gètica de 140 habitatges del Grup Primer de 
Maig. A aquest se sumen altres projectes de 
transformació de ciutat que també han rebut 
finançament dels fons europeus com l’elabo-
ració d’un pla d’acció local d’Agenda Urbana, 
el programa de Zona de Baixes Emissions 
(Mobilitat sostenible i millora de la qualitat de 
l’aire) i el projecte de renaturalització del riu i 
del parc del Congost. També han rebut subven-
ció els projectes de rehabilitació energètica de 
l’Escola Municipal de Treball, transformació 
digital i modernització de l’administració, ad-
quisició de llibres destinats a biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, i la 
modernització i gestió sostenible de les infra-

Granollers ja ha obtingut 8,8 milions 
d’euros dels fons Next Generation

estructures d’arts escèniques i musicals del 
Teatre Auditori de Granollers. 

Transformació de l’avinguda Sant Esteve

L’Ajuntament també està pendent de la reso-
lució de diverses convocatòries de fons Next 
Generation en què s’han sol·licitat 15 milions 
de subvenció. 
El darrer dels projectes presentats és la 
transformació de l’avinguda Sant Esteve per tal 
de pacificar-ne el trànsit, ampliar el verd a la 
ciutat i millorar la qualitat de l’aire i els espais 
per a la ciutadania. El pressupost d’aquesta 
actuació supera els 4 milions d’euros i la sub-
venció dels fons Next Generation suposaria 2,5 
milions.

Podeu consultar tota la informació sobre els 
fons Next Generation a: 
www.granollers.cat/nextgeneration

Rehabilitació energètica al Grup 
Primer de Maig
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Millora dels accessos i els recorreguts  
del parc del Puig de les Forques

El mes d’octubre s’han iniciat les obres de millora 
dels accessos i recorreguts del parc del Puig 
de les Forques. Es tracta d’un dels espais verds 
més grans de la ciutat, amb una superfície de 
36.864 m², situat al barri de la Font Verda, entre 
els carrers de Carles Riba, Puig de les Forques, 
l’Olivar, Lluís Vives i Francesc Ribas.
Les millores consisteixen en la reforma dels 
recorreguts i els accessos al parc, per substituir 
els elements malmesos i fer-los més còmodes i 
adaptats als usos i necessitats actuals. 
Es durà a terme una remodelació integral d’un 
dels camins més externs del parc, que envolta 
els altres dos camins, fet malbé per les arrels 
dels arbres.

Més espai verd, nou mobiliari urbà  
i aprofitament de les aigües pluvials

La reforma permetrà guanyar més espai verd. Se 
n’enderrocarà el paviment, se sanejarà el subsòl i 
es rebaixarà el terreny. Al llarg de tot el recorregut, 
es construiran murs de contenció amb estructures 
de gabions i una cuneta permeable que permeti la 
canalització i aprofitament de l’aigua pluvial. El nou 
paviment combinarà el formigó i el sauló en els 
trams més plans i als entorns del recorregut s’hi 
sembrarà una barreja de llavors de gespa.  
La reforma, a càrrec de l’empresa Ambientalia, té 
un pressupost de 121.863,60 euros i es preveu que 
les obres quedin enllestides a finals d’any.

Reforma del paviment del 
carrer de Marià Sans
A finals del mes de setembre s’han inciat les obres de 
millora i substitució dels trams de paviment malmesos 
del carrer de Marià Sans. L’actuació permet millorar 
la seguretat i l’accessibilitat del carrer, i contempla la 
renovació de part del mobiliari urbà, amb nous bancs 
de formigó i la instal·lació d’aparcament de bicicletes.  
Per tal de minimitzar l’afectació als veïns i vehicles de 
la zona i poder fer els treballs amb la màxima segure-
tat, s’ha restringit l’accés al carrer i la circulació i s’han 
adaptat itineraris de vianants, considerant les hores 
punta de més afluència comercial. 
Les obres tenen una durada prevista d’un mes i les 
executa Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones SA, 
amb un pressupost de 29.315,80 euros.

A l’esquerra, imatge actual 
d’un dels recorreguts  
del parc del Puig de les 
Forques. A la dreta, imatge 
virtual del camí, després 
dels treballs de millora
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Entren en funcionament les noves rampes 
mecàniques del carrer de Carles Riba
La instal·lació de les rampes mecàniques en tot 
el tram del carrer de Carles Riba ja s’ha com-
pletat. Una actuació iniciada el 2019 que culmi-
na amb la posada en funcionament de les tres 
últimes rampes al tram baix del carrer, entre la 
plaça de la Font Verda i el carrer de Joan Lluís 
Vives. 
La instal·lació de les rampes fa del carrer de 
Carles Riba un itinerari del tot inclusiu, que facilita 
la mobilitat dels veïns i veïnes del barri de la Font 
Verda, i fa més accessibles equipaments i serveis 
com el Centre Vallès, l’Arxiu Comarcal, la Comis-
saria dels Mossos d’Esquadra, el camp de futbol, 
el cementiri i el tanatori. 
La segona fase d’instal·lació de les rampes va 
iniciar-se el setembre de 2021 i comprèn el tram 
baix del carrer de Carles Riba, de 165 metres de 
longitud i un pendent de prop del 10 % de mit-
jana. La reforma del carrer ha permès pacificar 
l’entorn, millorar la mobilitat i incrementar la 
seguretat viària i dels vianants. Des de la plaça 
de la Font Verda, s’ha construït una vorera de 
5 metres d’amplada entre la façana sud dels 
edificis i el límit de la rampa, que serveix per al 
pas de vianants i per a l’accés als guals. També 
s’han reurbanitzat les voreres, amb millores en 
l’accessibilitat, arbrat nou i mobiliari urbà. I s’ha 
aprofitat per reformar tots els serveis del subsol i 
soterrar les línies d’electricitat i telefonia. 
Pel que fa a la circulació de vehicles, el carrer 
de Carles Riba, entre el passeig de la Muntanya 
i el carrer de Lluís Vives, ha passat a tenir, de 
pujada, un sol sentit de circulació. 

Barri i equipaments més accessibles

La recepció d’obres i posada en marxa es va fer 
el 20 de setembre. L’alcaldessa, Alba Barnusell, 
va posar en valor el funcionament de les tres 
rampes mecàniques: “Faciliten la mobilitat veï-
nal i representen gairebé un element de trans-
port com podria ser un autobús, una llançadora; 
són un element de mobilitat sostenible i d’ajuda 
a la gent que li costa desplaçar-se cap a aques-
ta zona, plena de serveis i equipaments”. 
El regidor d’Obres i Projectes, Albert Camps, 
va posar èmfasi en el fet que “l’última fase de 
construcció de les rampes dona sentit al conjunt 
de l’actuació. S’havia fet el tram més complicat, 
amb més pendent, però el darrer tram ha canviat 
la fesomia de la zona i ha permès passar d’un 
carrer que era més aviat pensat per als cotxes, a 

un espai per als vianants, per a la gent que hi viu. 
S’ha guanyat en silenci i ha millorat la mobilitat i 
l’accessibilitat”.
Moisès Contreras Barroso, veí del barri de la 
Font Verda, va destacar que les rampes repre-
senten “una millora excepcional per als veïns i 
per al barri” i va agrair “haver pogut formar part 
de la comissió de veïns que ha participat en el 
procés de les obres, amb reunions quinzenals al 
llarg dels dos anys que han durat”.

Inversió i finançament amb fons europeus

Les rampes mecàniques al carrer de Carles Riba 
són una de les inversions més destacades de 
l’Ajuntament dels darrers anys, amb un pressu-
post de prop de 4 milions d’euros. Aquesta darrera 
actuació ha rebut finançament dels fons Next 
Generation de la Unió Europea, englobats en el 
projecte “Granollers aposta per la mobilitat soste-
nible i la millora de la qualitat de l’aire”.

Les rampes en xifres
• Des de la posada en funcionament de les rampes, el 19 de maig de 

2020, s’han fet 1.260.409 viatges (sumant l’ús per separat de cada 
rampa).

• Cada tram el fa servir una mitjana diària de 300 persones, unes 
107.000 persones l’any.

• Les rampes funcionen des de les 7 fins a les 23 h. Quan més es fan 
servir és a la tarda, de 17 a 20 h (35 %), seguit de la franja de matí, 
de 9 a 12 h (26 %).

• El dimecres sol ser el dia en què més ús se’n fa i el diumenge el 
que menys, amb la meitat d’usuaris d’un feiner.
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Les tres noves rampes  
mecàniques del carrer  
de Carles Riba van entrar  
en funcionament  
el 20 de setembre



5
9 a 14 h. Formació en línia. Empresa  
i Emprenedoria
Coneix el networking de referències
Coneix aquesta nova modalitat i practica-la 
en directe amb representants de diferents 
xarxes que ja l’han incorporada i han obtingut 
contactes interessants.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació presencial. Empresa
Incoterms 2020 avançats. La negociació 
Coneix amb profunditat els nous Incoterms 
2020 i la seva aplicació a la realitat, per tal 
de negociar correctament una operació de 
compravenda internacional.
Cambra de Comerç- Granollers

7
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 

9 a 14 h. Formació presencial. Empresa 
i emprenedoria
Condueix amb èxit equips de producció, 
magatzem i manteniment
T’ensenyarem eines i coneixements per tal 
de millorar les destreses de les persones 
encarregades d’equips de producció, 
manteniment i magatzem.
Cambra de Comerç- Granollers

10
9.30 a 13.30 h. Formació presencial. 
Empresa i emprenedoria
6 habilitats imprescindibles per ser una 
persona emprenedora d’èxit
En aquest taller treballarem diversos aspectes 
per tal de millorar habilitats per adaptar-se 
amb èxit a les noves exigències del mercat 
actual.
Granollers Mercat

13
9 a 14 h. Formació presencial. Empresa
Lidera equips altament competitius. 
Aprèn dels millors
Els continguts i exercicis pràctics permetran 
als assistents incorporar estratègies de 
lideratge d’alt rendiment esportiu al lideratge 
de persones de l’entorn empresarial.
Cambra de Comerç- Granollers

17
14.30 a 16.30 h Formació en línia.  
Comerciants de Granollers
Taller d’aparadorisme amb material 
reciclat
Vols conèixer les tendències aparadoristes de 
Nadal. Què fan els de fora? Com creo marca i 
em diferencio?
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

Octubre 2022 

18
9.30 a 13.30 h. Formació presencial. 
Empresa i emprenedoria
Cinc estratègies i quatre tècniques 
infal·libles per fidelitzar clients
Vine a conèixer quines són les 5 millors 
estratègies de fidelització que pots aplicar a la 
teva empresa perquè gaudeixis d’una cartera 
de clients fidels.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació presencial. Empresa
El comerç exterior en 50 documents
T’oferim una idea clara de tots els fluxos 
documentals a l’exportació/importació 
d’una mercaderia, tenint en compte l’ús i 
les funcions de cadascun dels agents que 
intervenen en l’operació.
Cambra de Comerç- Granollers

21
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

25
14.30 a 16.30 h Formació en línia.  
Comerciants de Granollers
Com fer embolcalls creatius amb pocs 
recursos i més sostenibles
Coneix els diferents papers, cintes i 
complements per guarnir un regal, i aprèn a 
utilitzar creativament materials reutilitzables.
Granollers Mercat

26
9.30 a 13.30 h. Formació presencial. 
Empresa i emprenedoria
Aprèn les finances bàsiques per  
emprendre amb èxit
Assoliràs un nivell que et permetrà el 
coneixement de les bases de la comptabilitat 
i de les tècniques principals, que et permetrà 
treballar amb una comptabilitat simple.
Granollers Mercat

27
9.30 a 13.30 h. Formació presencial. 
Empresa i emprenedoria
Introducció a l’eCommerce
Vine i coneix els models de comerç electrònic 
més populars avui en dia i les plataformes 
d’eCommerce més populars del mercat.
Granollers Mercat

28
9 a 14 h. Formació presencial. Empresa 
i emprenedoria
Reactivació de comercials. Noves 
tècniques de venda
Coneixerem com revitalitzar, evolucionar 
i innovar en les maneres d´apropar-se al 
mercat, en la forma d’interrelacionar-se amb 
els clients, en què presentem realment als 
clients, i en què diem i com ho diem.
Cambra de Comerç- Granollers
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Nou model energètic en el marc de 
Setmana Europea de l’Energia Sostenible

Amb motiu de la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible 2022, que se celebra del 26 de se-
tembre al 13 d’octubre, l’Ajuntament i Granollers 
Rehabilitació Energètica organitzen un seguit 

d’activitats per promoure el nou model energètic. 
La programació ofereix l’oportunitat d’accedir a 
dues jornades de portes obertes a les instal·la-
cions d’energia fotovoltaica d’Estabanell Energia 
(3 d’octubre) i de l’Escola Municipal de Treball 
(8 d’octubre). El mateix 8 d’octubre al matí es 
pot participar a l’EMT en un escape room sobre 
energia climàtica. Per a les dues activitats del 
8 d’octubre cal fer inscripció prèvia enviant un 
correu a bioenergia@granollers.cat. 

Xerrades sobre rehabilitació energètica 

La programació inclou també dues xerrades que 
es faran a Can Jonch (c. del Rec, 19). La primera 
serà el 4 d’octubre, a les 19 h, i se centrarà en les 
comunitats energètiques locals. I l’11 d’octubre, 
també a les 19 h, s’exposaran els ajuts per a la 
rehabilitació energètica d’habitatges.  
Més informació:  
www.granollers.cat/setmanaenergia 

Vuitanta-tres esportistes han estat reconeguts per haver 
aconseguit medalla als Campionats d’Espanya i a les com-
peticions internacionals amb el Club Natació Granollers 
durant la temporada 2021-2022.
A la recepció, que s’ha fet a la Sala Tarafa, han participat 
les esportistes de les seccions de natació, natació artística, 

Recepció als medallistes del Club Natació Granollers
gimnàstica artística masculina i femenina, i waterpolo.
Un bon moment per reconèixer l’esforç, la dedicació, el 
treball i la constància amb l’esport que tenen totes aques-
tes persones, de diverses edats i categories que són refe-
rents i mirall per a totes les esportistes del Club Natació 
Granollers.
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Calendari fiscal 2022

• Taxa de cementiri municipal
• Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
• Impost sobre activitats econòmiques

Període voluntari de pagament
Del 15/09/22 al 15/11/22. Càrrec domiciliat 17/10/22

ABRMARFEBGEN JULJUNMAI OCTSETAGO DESNOV

Fins al 15 de novembre es podrà fer el pagament voluntari dels següents tributs:

Domiciliació bancària

- A la Seu electrònica, amb certificat digital, dins de l’apartat 
Catàleg de tràmits

- Presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, situada al 
carrer de Sant Josep, 7

- Per correu postal, adjuntant el full de domiciliació bancària que 
trobareu al catàleg de tràmits de la Seu electrònica

Nota: La sol·licitud de domiciliació a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania s’haurà de presentar no 
més tard de 40 dies abans de l’inici del període 
voluntari. En aquest sentit, el mes d’agost no 
s’inclou com a computable als efectes del termini 
de comunicació esmentat. Cas que es presenti 
més tard de la data límit, la domiciliació del/s 
tribut/s produirà efectes a partir de l’exercici 
següent.

FORMES DE PAGAMENT A les entitats col·laboradores

Es podran satisfer els tributs municipals amb 
el document de pagament corresponent a les 
oficines de les entitats bancàries següents: 
Banco Santander · Banc Sabadell

Amb gir postal* 

A qualsevol oficina de Correus, en efectiu o 
amb targeta (*segons tarifes oficials vigents).

Amb targeta o Bizum

A la Seu electrònica amb targeta de  
crèdit, dèbit, Bizum o banca electrònica. 

A la Seu electrònica, dins de l’apartat  
Carpeta ciutadana, també podreu:
- Obtenir el duplicat d’un rebut pagat
- Consultar el deute pendent

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

Bonificació del 95 % per a cooperatives agràries i d’explotació 
comunitària de la terra.

Impost sobre activitats econòmiques

Exempció per a persones físiques i entitats amb una xifra neta 
de negoci inferior a 1.000.000 d’euros
Bonificacions:
- Fins a un 40 % per a locals comercials que es vegin afectats 

per obres a la via pública amb afectació superior a 3 mesos
- El 95 % per a cooperatives i/o societats agràries de transfor-

mació

BENEFICIS FISCALS

Per a més informació 
referent a d’altres 
beneficis fiscals consulteu 
les Ordenances Fiscals 
de l’exercici 2022 a 
la Seu electrònica 
de l’Ajuntament de 
Granollers.
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Granollers impulsa del Pacte Municipal per la 
Llengua que té per finalitat arribar a un consens 
per signar, abans d’acabar l’any, un pacte que 
reculli propostes concretes d’actuació per tal 
d’aconseguir un augment de l’ús social del català 
a la nostra ciutat i posar en valor la diversitat 
lingüística de Granollers.
S’ha creat una comissió del Pacte Municipal per 
la Llengua formada per un membre de cada partit 
polític amb representació a l’Ajuntament (PSC, 
ERC, Junts, Ciutadans i Primàries), els regidors 
d’Educació, Acollida, Promoció Econòmica i Jo-
ventut, un representant d’Òmnium Cultural, una 
tècnica de Normalització Lingüística del Servei 
de Català de Granollers (CPNL) i una tècnica LIC 
del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
L’alcaldessa, Alba Barnusell, ha convidat tothom a 
participar al pla i a aportar propostes: “Tenim un 
full de ruta. Aquest és un pacte de ciutat per l’ús 
social del català, per protegir-lo i ampliar-ne l’ús.”

Taules de debat

Durant aquest trimestre es proposen diverses tau-
les de debat obertes a la ciutadania en què parti-
ciparan diversos col·lectius. Per fer aportacions al 
Pacte Nacional, hi ha quatre taules en les quals es 
treballa amb entitats, joves, món socioeconòmic i 
social, i veïnal.
Qui estigui interessat a participar-hi pot posar-se 
en contacte amb el Centre de Normalització Lin-
güística de Granollers: 93 879 41 30. 

Més informació a: www.granollers.cat

Un pacte de ciutat per 
garantir l’ús del català

Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut 
Mental, una cinquantena de restaurants de la 
ciutat i de la comarca oferiran informació per 
combatre l’estigma al voltant de les persones 
que tenen o han tingut un trastorn mental. 
Aquesta acció sorgeix de la Taula de Salut 
Mental de Granollers i Comarca, el Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de Granollers. La iniciativa porta per nom “No 
t’ho empassis” i pretén trencar amb els pre-
judicis i falses creences vers la salut mental, i 
transmetre un missatge de comprensió cap a 
les persones diagnosticades amb problemes 
de salut mental, una patologia que pot afectar 
tothom. 
Durant la presentació, Isabel Alcalde, coordi-
nadora de la Taula, ha explicat la importància 
de compartir recursos i experiències. David 
Vázquez, president del Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental, ha destacat que els restau-
rants “esdevenen punt d’informació de la 
campanya”. Per la seva banda, Alba Barnusell, 
alcaldessa de Granollers, ha agraït la feina 
de la Taula i ha valorat “les aliances entre 
entitats i la cinquantena de restaurants que 
amb aquesta campanya volen visibilitzar la 
salut mental, un tema que cal fer present a la 
societat i sobre el qual cal trencar estigmes.”
Fins al 30 d’octubre s’han programat diver-
ses activitats encaminades a sensibilitzar la 
població de les dificultats de les persones amb 
algun trastorn mental, i a lluitar contra l’estig-
ma i la discriminació en aquest àmbit.

Més informació a: granollers.cat/salutmental

“No t’ho empassis”, 
nova campanya 
antiestigma vers  
la salut mental
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El festival Panoràmic Granollers 
celebra la 6a edició

Panoràmic Granollers, Festival de Cinema, Fotografia i 
més, el punt de trobada entre la imatge fixa i la imatge en 
moviment, celebra la 6a edició del 20 d’octubre al 27 de 
novembre de manera simultània a Granollers i Barcelona. 
La programació d’enguany gira al voltant del concepte 
quart paisatge, en referència als entorns artificials i digi-
tals, i comptarà amb més de 50 propostes entre exposici-
ons, cinefòrums, debats, tallers, conferències...
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, epicentre del festival, ex-
hibirà la instal·lació audiovisual desenvolupada a l’Amazò-
nia colombiana per la videoartista suïssa Ursula Biem-
man; les recreacions minucioses d’imatges icòniques de la 
història de la fotografia dels també suïssos Jojakim Cortis 
& Adrian Sonderegger, i les imatges de devastació natural 
i humana de la fotògrafa mexicana Mayra Martell. 
Txema Salvans exposarà al Museu de Granollers; Suzanne 
Moxhay presentarà els seus fotomuntatges al Teatre Audito-
ri de Granollers; l’escola més important de fotografia de Kíev 
(Ucraïna), avui tancada, exposarà imatges fetes pels docents 
que estan a primera línia de foc, al refugi aeri de la plaça 
Maluquer i Salvador; Jaume Parera parlarà de la transforma-
ció de la riba del Congost, a partir d’imatges d’arxiu i actuals 
de l’Arxiu Municipal de Granollers; i el Cinema Edison acollirà 
una mostra amb fotografies que reprodueixen en miniatura 
divuit possibles escenes de crims, així com sessions de cine-
fòrum de pel·lícules vinculades al festival.
També trobarem activitats per a tota la família en el marc 
de Panoràmic Kids, amb visites guiades a totes les expo-
sicions, així com workshops professionals sobre com crear 
art generatiu, nocions bàsiques de realitat augmentada o 
els tallers amb els fotògrafs Txema Salvans i Mayra Martell 
sobre el procés creatiu.

El Teatre Auditori presenta una 
nova temporada de música clàssica

L’Orquestra de Cambra de Granollers i els cors d’Amics de 
la Unió: Veus – Cor Infantil Amics de la Unió, el Cor Jove i 
el Cor de Cambra de Granollers presenten nou propostes 
diferents i col·laboracions de renom com el tenor Roger 
Padullés, la mezzosoprano hispanoargentina Marisa Martins 
i la directora convidada Mireia Barrera. Una programació de 
concerts que es complementa amb el Cicle Carles Riera de 
l’Escola Municipal de Música de Granollers, que tornarà a 
oferir concerts de música de cambra, de petit format, amb 
intèrprets locals i també internacionals de primer nivell, com 
el pianista Jean-François Dichamp, la violoncel·lista Mariona 
Camats o el grup The Hanfris Quartet, entre d’altres.
I per als amants de les òperes i les sarsueles destaquen les del 
cicle Òpera Catalunya Don Giovanni de Mozart, Madama But-
terfly de Puccini i Il Trovatore de Verdi i, per part de les com-
panyies locals Milnotes i Aula Lírica de Granollers: les sarsueles 
La del Soto del Parral i El Dúo de la Africana, respectivament. 
La clàssica no oblida tampoc els més petits de la casa i per 
això ofereix, a cada concert de l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers, el concert familiar de les 17.30 h i la versió pedagògica 
i gratuïta del concert del Cicle Carles Riera a les 19 h.

“Llenguatges”, de la Cia. Impulsos, nou 
projecte comunitari a Roca Umbert

Roca Umbert Fàbrica de les Arts inicia el nou projecte 
comunitari de mediació cultural “Llenguatges” de la Cia. 
Impulsos que lidera l’actor, director i dramaturg Pau Porta-
bella. L’objectiu és que tres col·lectius de la ciutat segueixin 
el procés creatiu de l’espectacle, tenint l’oportunitat de 
seguir, conèixer i ser part activa de l’evolució artística de 
la creació. La idea és generar espais de diàleg, investigació, 
reflexió i aprenentatge entre els col·lectius, Roca Umbert i 
la companyia artística. Un dels grups amb qui es treballarà 
són els alumnes d’arts escèniques de l’escola de teatre 
Arsènic. Participaran en 8 sessions en què treballaran tant 
amb Pau Portabella (director, dramaturg i actor) i Anna 
Pascual (acompanyant de direcció), com amb els artistes 
de la creació, i també assistiran als 4 assajos oberts que es 
duran a terme. El projecte també es dirigeix a un col·lectiu 
social major de 50 anys que vulgui assistir a 8 sessions de 
treball i 4 assajos oberts que es faran amb la companyia. 
Per últim també es busca públic que vulgui assistir als  
4 assajos oberts juntament amb els altres dos col·lectius. 
L’espectacle final es presentarà l’estiu de 2023.
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1
DISSABTE

10 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Workshop intensiu de moviment, 
amb Paloma Muñoz
Inscripció a: www.escenagran.cat

11 h | Biblioteca Can Pedrals
Espectacle infantil (+4 anys)
Impossible? 
Amb Marina Baixas i Júlia Mata
Inscripcions a: 
www.bibliotequesdegranollers.cat

12 h | Cinema Edison
Cinema infantil (+6 anys)
La barca del vent
Més info a: www.cinemaedison.cat

12 h | Plaça de la Corona
Cantada de cançons populars  
i tradicionals pel carrer
Avui Cantem! 
En cas de pluja, directament sota la 
Porxada
Info a: www.avuicantem.blogspot.com

17.30 h | Sala Francesc Tarafa
Espectacle de varietats.  
Las chicas de oro
Org.: Companyia Vallès Music

17.30 h | Capella de Sants Metges
Diada de Sants Metges  
amb els Gegants Vells 
A les 18.30 h, cercavila i a les 20 h, 
cloenda a la Porxada 
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos  
de Granollers

18 h | Plaça de la Porxada
Danses mediterrànies
Org.: Passaltpas

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. De què parlem mentre no 
parlem de tota aquesta merda?
Una producció del TNC i La Calòrica
Activitats 360º, conversa amb la 
companyia en finalitzar l’espectacle
Entrades a: www.escenagran.cat

2
DIUMENGE

12 h | Cinema Edison 
Titelles (+3 anys) 
Els 7 ratolins
Amb Fèlix Cucurull Titelles
Entrades a: www.cinemaedison.cat

19 h | Llevant Teatre
Teatre. L’home del vol vertical,  
de Joan Gomila
Activitats 360º, conversa amb la 
companyia en finalitzar l’espectacle
Entrades a: www.escenagran.cat

3
DILLUNS

10 h | Activitat en línia
Jornades Europees de Patrimoni’22 
Document del Mes. “Llibre de salaris 
i altres retribucions de l’empresa  
Vda. de Esteban Trullás de Granollers, 
1946-1953”
Consulteu-lo a: www.granollers.cat/arxiu

15.30 h | Centre Cívic Jaume Oller
El Petit Oller. Espai per a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys 
Es repeteix cada dilluns i dimecres de 
15.30 a 18 h

17.30 h | Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Jornades Europees de Patrimoni’22 
Les Tertúlies de l’Arxiu  
“Fàbriques i tallers tèxtils a Granollers, 
més enllà de Roca Umbert”

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
“Twitter: iniciació”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Xerrada. “El feminisme  
de Peppermint Patty”,  
amb Marina Valls
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

4
DIMARTS

17.30 h | Activitat en línia
Formació digital per a adults  
“Prepara’t per a la prova ACTIC mitjà” 
Inscripció a: 
www.bibliotequesdegranollers.cat

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Xerrada (+10 anys) 
“Els últims primats del planeta”
Amb un expert de la Fundació Mona 
Informació i reserves a: www.mcng.cat

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Tot construint columnes 
en un intent de no ser un columnista 
avorrit”, amb Matthew Tree 
Preu: 5 € (no socis)
Org.: AGEVO

19 h | Cinema Edison
Cinema. La Belle et la Bête

19 h | Can Jonch. Centre de Cultura  
per la Pau
Setmana de l’Energia. Xerrada 
“Comunitats energètiques”

5
DIMECRES

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults  
“Descarrega’t i utilitza el teu IdCat 
Certificat” 
Inscripcions a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

12 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
“Tràmits bàsics amb IdCat Mòbil”
Inscripcions a: 
www.bibliotequesdegranollers.cat

16 h | Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspon-
dència històrica. “Obrim les cartes 
de la postguerra”
Es repeteix cada dimecres a les 16 h
Inscripció al 93 842 67 37 / 67 62 o a 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
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17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos)
“Minimúsics”, amb Albada Blay
Inscripció a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

19 h | Museu de Granollers
Xerrada. Cicle Altres Veus
“Límits de la llibertat en la 
creació artística”, amb Laura Huerga 
Inscripcions a: 
www.bibliotequesdegranollers.cat
Org.: Biblioteques de Granollers

19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Circ. “Vols participar en la creació 
d’un espectacle de circ?”
Busquem persones de més de 50 anys 
Inscripcions a: info@rocaumbert.cat 

6
DIJOUS

18 h | Activitat en línia 
Formació digital per a adults
Les fake news de la salut  
Inscripció a: 
www.bibliotequesdegranollers.cat

19 h | Centre Cívic Nord
Cicle de Xerrades d’Economia Social 
“L’economia social i solidària”
Inscripció presencial a qualsevol dels 
cinc centres cívics de la ciutat o a
www.granollers.cat/centrescivics
Org.: Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental i Xarxa de Centres Cívics 

7
DIVENDRES

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults
“Inicia’t en l’ús del telèfon mòbil”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat 

10 h | Activitat en línia
Jornades Europees de Patrimoni’22
Fonts Orals. “Les veus de la fàbrica. 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts” 
Consulta-les a: www.granollers.cat/arxiu

11.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
“Inicia’t en l’ús de l’ordinador”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat 

19 h | Museu de Ciències Naturals 
Visita guiada. “Endinsa’t a les 
entranyes del Museu de Ciències 
Naturals”
Més info i reserves a: www.mcng.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Sergio Dalma
Presentació del seu nou àlbum Alegría
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Casino de Granollers
Concert. 5è Cicle Jazz Granollers 
2022. Juan Diego
Org.: Jazz Granollers

8
DISSABTE

10 h | Institut Escola Municipal de 
Treball 
Portes obertes a la fotovoltaica  
de l’EMT i escape room sobre 
emergència climàtica
Inscripció a:  
bioenergia@granollers.cat o al formulari 
https://bit.ly/fotovoltaicaEMT

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Bibliolab (8-12 anys). Taller familiar 
“Ciència i dona”
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari (+6 anys) “Llegendes del cel”
Es repeteix a les 17.15 h i diumenge 9,  
a les 11.15 h i a les 12.15 h
Més info i reserves a: www.mcng.cat

18.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari. “Gegants del cel, Júpiter  
i Saturn”
Es repeteix diumenge 9, a les 13.15 h 
Més info i reserves a: www.mcng.cat

19 h | Carrer Sant Roc
Desfilada de moda
Org.: Comerciants del Rec al Roc

22 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Agua Bendita
Entrades a: www.escenagran.cat

9
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
Jornades Europees de Patrimoni’22
Itinerari de ciutat. “Les capelles 
dels portals”, amb Cinta Cantarell

12 h | Parròquia de Sant Esteve
Concert. Cicle La Música del Cel
La dansa i l’orgue: el fill pròdig 
Donatiu: 7 €/adult
Org.: Fundació Pro Música Sacra 
Granollers

12 h | Cinema Edison
Cinema infantil (+6 anys) 
Dúnia i altres contes del món
Més info a: www.cinemaedison.cat

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre (+7 anys). Frank, de Clara 
Manyós i Xesca Salvà
Activitats 360º 
Entrades a: www.escenagran.cat

10
DILLUNS

11 h | Sala Francesc Tarafa
Dia Mundial de la Salut Mental 
Teatre. Las zapatillas amarillas
Org.: Taula de Salut Mental de Granollers

13 h | Sala de plens. Ajuntament de 
Granollers 
Setmana de l’Energia. Xerrada sobre 
els mapes interactius de consums 
energètics i d’aigua a Granollers

19 h | Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Diàleg amb la periodista mexicana 
Teresa Montaño, defensora de drets 
humans i Montse Eras, directora del 
setmanari SomGranollers 
Més informació a:
www.ciutatsdretshumans.cat/
defensores/teresa-reyna
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11
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Grup de documentació fotogràfica 
de l’Arxiu Municipal
Es repeteix el dia 25 a la mateixa hora
Inscripció a: arxiu@granollers.cat o al 
tel. 93 842 67 37

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Dia Mundial de la Salut Mental
Taula rodona. “Donem veu a les 
addiccions” 
Org.: Taula de Salut Mental de Granollers

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+4 anys)  
Disbauxa, amb Mon Mas
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Comprendre i gaudir 
Rigoletto”, amb Marc Sala

19 h | Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Setmana de l’Energia. Xerrada 
sobre els ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatges

13
DIJOUS

18 h | Activitat en línia
Formació digital per a adults 
“Algorismes a les xarxes socials”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

19 h | Cinema Edison
Òpera. La flauta màgica, de Mozart
Més info a: www.cinemaedison.cat

14
DIVENDRES

17.30 h | Plaça Maluquer i Salvador
DiverDivendres! DiverConcert 
“Sarandaca canta i balla” 
Amb la Cia. Sarandaca

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar (+6 anys) 
Del barroc al romanticisme, amb 
Jean-François Dichamp 
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Bach i Liszt: afinitats espiri-
tuals, amb Jean-François Dichamp
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Casino de Granollers
Concert. 5è Cicle Jazz Granollers 
2022. Alba Alsina Quintet
Org.: Jazz Granollers

15
DISSABTE

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

11 h | Plaça Jaume I el Conqueridor
Barbacoa i concurs de truites
Org.: AV Lledoner

11 h | Plaça de la Porxada
Acte de foc. Mostra de bestiari de foc
Org.: Drac de Granollers

12 h | Barri del Lledoner
Taller i actuació dels Xics 
de Granollers
Org.: AV Lledoner

17 h | Biblioteca Roca Umbert
Labs digitals (6-8 anys) 
“Construeix una mascota  
amb Lego Spike”
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16
DIUMENGE

10 h | Plaça de la Corona
Dia Mundial de la Salut Mental
Caminada per la salut mental
Org.: Taula de Salut Mental de Granollers

11.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar (+7 anys) 
“Pinta’t com una mona” i visita guia-
da a l’exposició “El Venadito” 
Més info i reserves a: www.mcng.cat

12 h | Cinema Edison 
Titelles (+3 anys)
Bunji, la petita koala 
Amb Festuc Teatre
Entrades a: www.escenagran.cat

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Falsterbo
Entrades a: www.escenagran.cat

17
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults 
“Windows 11: novetats i funcions”
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18
DIMARTS

18 h | Gra. Equipament juvenil
Xerrada. Cicle Parlem en família 
“Benestar emocional:  
educar en les emocions”
Inscripció a: https://cutt.ly/6Vg5aox

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “La tradició  
parlamentària a Catalunya” 
Amb Josep Capdeferro
Org.: AGEVO

19 h | Cinema Edison
Cinema. Toscana, de Pau Durà
Entrades a: www.cinemaedison.cat

19
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+4 anys)
Cop d’escombra i amunt!!! 
Amb Rosa Pinyol
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
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19
DIMECRES

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults  
“eBiblioCat i Biblio Digital:  
préstec de continguts digitals”
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20
DIJOUS

10 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Festival Panoràmic
Fins al 27 de novembre
Un festival que explora la relació entre el 
cinema, la fotografia i les noves formes 
d’imatges 
Info a: www.panoramicgranollers.cat

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys). Where’s Spot 
Amb Cambridge School
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | Activitat en línia
Formació digital per a adults
“Què passa amb l’IoT?”
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de ficció digital infantil 
(8-10 anys). Club Ficció en joc
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. “Elon Musk and 
Tomorrow’s World” 
Amb Cambridge School
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

21
DIVENDRES

16 h | Gra. Equipament juvenil
Activitat juvenil. K-Event (Kpop)
Activitats al voltant de la música 
coreana

20 h | Casino de Granollers
Concert. 5è Cicle Jazz Granollers  
Raül Reverter/Alfons Bertran Quartet
Org.: Jazz Granollers

22
DISSABTE

10 h | Carrer d’Anselm Clavé
Fira de l’ecologia i teràpies 
alternatives. EcoGra

11 h | Biblioteca Can Pedrals
BibliLab, taller familiar (6-12 anys) 
“Electrons per tot arreu!”
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges  
(+5 anys). “Inventant paraules” 
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Roca Umbert
Taller de moviment i presència 
amb Àngel Duran
Nivell inicial – intermedi
Inscripció a: www.escenagran.cat

20 h | Llevant Teatre
Teatre. La ratera 
Es repeteix diumenge 23 a les 19 h

22 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Ladilla Rusa 
Entrades a: www.escenagran.cat

23
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “El fum  
de les xemeneies i Granollers”
Amb inscripció prèvia 

11.30 h | Plaça de la Porxada
Sardanes. Ballada de veterans  
amb la cobla Ciutat de Granollers

17.30 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar (+5 anys) 
El poeta dels sons, amb l’Orquestra  
de Cambra de Granollers 
Entrades a: www.escenagran.cat

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Winterreise  
amb Roger Padullés
Entrades a: www.escenagran.cat

24
DILLUNS

19 h | Espai Gralla - Llibreria La Gralla
Xerrada. Parlem de llibres sobre 
maternitats: Las abandonadoras  
de Begoña Gómez Urzaiz 
Més info a: activitats@lagralla.cat

25
DIMARTS

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “La recerca que ens apropa 
a la medicina del futur”
Amb Sara Capdevila
Org.: AGEVO

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Debat. Taller de pràctica filosòfica 
“Coneixement del medi. Curiositat, 
admiració. Físics primitius” 
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal 
i Jordi Pigem
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
Col·l.: UPG - Universitat Popular  
de Granollers

26
DIMECRES

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per adults
“Saps què és el bo social energètic  
i com es demana?“ 
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques 

10 h | Gra. Equipament juvenil
Càpsules informatives (16 -35 anys)
Orientació en el procés d’emancipació 
Inscripció a: www.grajove.cat

16.39 h | Gra. Equipament juvenil
Formació.  “Enfeina’t” 
Club de feina jove
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19 h | Biblioteca Can Pedrals
Xerrada. Cicle Altres veus.
“Escriure i editar amb llibertat”
Amb Joan Sala
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques 

19 h |  Activitat en línia
Conversa en anglès 
Literature and Critical Thinking,  
amb Inorbis
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques 

27
DIJOUS

10 h | Activitat en línia
Dia Mundial del Patrimoni  
Audiovisual. Fonts Orals 
“Espartacus” 
Consulta-les a: www.granollers.cat/arxiu

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults
Taula rodona. “Pregunta a un expert” 
Comunitat WordPress Granollers
Més info a: www.meetup.com/es-ES/
WordPressGranollers

20 h | Nau B1. Roca Umbert
Panoràmic. Concert 
Una nit al cinema,  
amb David Carabén 
Entrades a: www.escenagran.cat

28
DIVENDRES

19 h | Plaça Jaume I el Conqueridor
Castanyada popular
Org.: AV Lledoner

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Vaig ser pròsper,  
de Marc Chornet 
Activitats 360º
Entrades a: www.escenagran.cat

20 h | Gra. Equipament juvenil
Escenari Obert
Més info a: www.grajove.cat

20 h | Casino de Granollers
Concert. 5è Cicle Jazz Granollers 
Nucli Trio + Tres Tristes Tigres
Org.: Jazz Granollers

29
DISSABTE

18 h | Sala Francesc Tarafa
Recital de poesia 
Amb Joan Sala Vila, Jaume Arnella  
i altres rapsodes
Org.: Mans Unides

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Los pazos de Ulloa.  
El món se’n va a la merda i no actuem, 
per què?, d’Helena Pimienta
Entrades a: www.escenagran.cat

22 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Maria Jaume  
i Marialluïsa
Entrades a: www.escenagran.cat

30
DIUMENGE

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Circ (+4 anys). Save the Temazo,  
amb el col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. 
A les 16.30 h, Viu el circ 
Activitats 360º
Entrades a: www.escenagran.cat

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

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

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

Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura Llegir el teatre

Museu de Ciències Naturals
Club de lectura Taxonomia

Cinema Edison
Club de lectura Cinema

Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

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



ENTREVISTAENTREVISTA A

Jordi Diaz Alamà
Artista i director de la Barcelona Academy of Art

 
Jordi Diaz Alamà (Granollers, 1986)  
és llicenciat en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona. Format a les grans escoles 
d’art clàssic internacionals i amb mestres 
contemporanis del realisme, la seva 
obra respon al cànon de la figuració 
clàssica contemporània però amb un estil 
personal, depurat i lliure de manierismes, 
en constant experimentació de nous 
conceptes i plasticitats. El 2013 va fundar 
la Barcelona Academy of Art, de la qual és 
docent i director. Les seves obres es troben 
a les col·leccions permanents del MEAM 
i del Museu Can Framis a Barcelona, i a 
col·leccions privades a Europa, els Estats 
Units i Austràlia. El Museu de Granollers 
acull el seu últim projecte expositiu basat en 
La Divina Comèdia de Dante, en col·laboració 
amb l’escultor Grzegorz Gwiazda. 

“Aquest projecte 
ha estat un 

viatge molt bonic 
i ara es tracta de 

compartir-lo.  
Espero que 

impacti  
i agradi molt  

a Granollers”

I vas fundar la Barcelona Academy of Art (BAA).
Tenia 26 anys i volia fer les coses d’una altra manera. 
Inspirat en Florència i amb acadèmies com la de Chin-
chón, vaig decidir muntar la meva pròpia acadèmia. En 
aquell moment, només érem cinc escoles a tot el món 
amb aquest tipus d’ensenyament, derivat dels segles 
XVIII i XIX, tal com s’estudiava antigament, però amb 
el programa adaptat a l’actualitat. El director del Museu 
Europeu d’Art Modern (MEAM), Jose Manuel Infiesta, 
em va donar suport des del primer moment. 

I com ha anat evolucionant l’escola?
Estem entre les cinc millors acadèmies en arts figuratives 
de les 80 que hi ha al món. De fet som la més gran, per 
davant de Florència. L’Acadèmia ha anat evolucionant, 
s’ha fet més selecta. Ara som al centre de Barcelona, en 
un local magnífic d’uns 1.500 metres quadrats, situat 
en un edifici emblemàtic al costat de plaça Urquinao-
na. Som uns 30 artistes fent de mestres, 270 alumnes i 
tenim llista d’espera. Per l’acadèmia hi passen uns 800-
900 alumnes l’any, el 70 % és gent de fora d’Espanya. 

Has treballat en la creació d’un nou grau universitari.
Sí, és un projecte que vaig començar a treballar fa temps. 
Es tracta d’un nou grau que revolucionaria la docència 
internacional. Seria la primera carrera universitària inter-
nacional de Belles Arts especialitzada en arts figuratives, 
i això faria que tot el sistema d’acadèmies d’arreu del 
món pogués homologar-hi part dels seus estudis. Seria 
una moguda molt potent.

Quan va néixer el teu interès per l’art?
L’art és molt vocacional. Vaig tenir la gran sort que 
en l’àmbit familiar em van empènyer a desenvolupar 
aquesta faceta, sobretot el dibuix. A la meva família, tots 
són de la branca empresarial, però el meu tiet era molt 
aficionat als còmics. Tant jo com la meva germana ens 
passàvem les tardes dibuixant amb ell. 

Quina ha estat la teva trajectòria acadèmica?
Vaig estudiar a l’Escola Pia de Granollers i vaig fer el 
batxillerat artístic a Barcelona. Vaig enllaçar-ho amb Belles 
Arts i en acabar vaig anar a Chinchón. Allà va viure Goya! 
I fa uns anys hi havia la millor acadèmia d’Espanya en el 
seu moment, dirigida per un gran pintor, xilè, Guiller-
mo Muñoz Vera. Va ser l’experiència més gratificant que 
he tingut a la meva vida. Érem un grup d’artistes, pintant 
unes 14 hores al dia, en unes instal·lacions increïbles, 
idíl·liques. Vaig aprendre moltíssim. I allà vaig conèixer 
l’escola de Florència i vaig decidir embarcar-m’hi. 

Com va ser l’experiència a Florència?
Hi vaig estudiar tres anys, de manera interrompuda. Vaig 
ser el segon espanyol a formar-me en aquesta acadèmia. 
Hi vaig aprendre tant, que em va obrir les portes a la 
Universitat de Barcelona, on em van donar la possibi-
litat d’entrar com a professor de Belles Arts. Va ser una 
oportunitat que havia d’agafar. Vaig estar-m’hi uns dos 
anys. Havia de fer carrera a la universitat, però no hi vaig 
acabar d’encaixar. I vaig decidir anar a Florència a acabar 
els meus estudis i després tornar a Barcelona.
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“L’interès d’aquesta exposició no és només venir a veure 
com he pintat jo, sinó que també és una aproximació a una 

de les obres literàries més importants de tots el temps”

El grau està aprovat, però ha quedat parat per un tema 
de normativa de l’edifici. Hi estan interessats a Còrdova i 
també a Granollers, a Roca Umbert... Però ara estic en un 
altre moment, vaig cap a una altra direcció. 

Més artística...
Sí, vull dedicar més temps a la meva professió com a 
pintor. Em van oferir la direcció del Museu Europeu 
d’Art Modern i vaig haver de dir que no. I iniciar el 
grau ara no em permetria dedicar-me a pintar, que és 
el que em ve de gust, el que m’interessa, em diverteix i 
m’apassiona. M’agrada la part empresarial i m’enriqueix 
molt el contacte amb els alumnes, però em falta temps.

Com et fa sentir el fet d’exposar a Granollers?
Estic molt content. Havia fet algunes exposicions a la 
galeria El Quatre, quan era al costat de la Porxada. Per mi 
és un orgull ser de Granollers i poder ensenyar a la meva 
ciutat una petita part del que faig el dia a dia. 

Parla’ns de l’exposició L’infern de Dante.
L’exposició es va inaugurar a Barcelona i en acabat anirà 
a Girona, Polònia, Madrid, Andalusia, Itàlia... 
A Granollers es podrà veure una quarta part de 
l’exposició. Aquest projecte l’he estat desenvolupant 
durant tres anys. Entremig he pintat altres obres i he 
fet exposicions més encarades a galeries. Però aquest 
projecte el vaig voler fer per a mi, amb una temàtica 
molt tradicional en l’àmbit creatiu, el món dantesc. Ha 
estat representat per molts grans artistes: Botticelli, Blake, 
Doré, Dalí, Barceló... És molt gran el repte que suposa. 
Jo volia donar-ne una nova visió, personal, amb un 
llenguatge més contemporani encara i dins de l’àmbit 
figuratiu. Cada artista ha reinterpretat una mica la seva 
versió i jo també ho he volgut fer en aquest infern.

Com és el teu infern? 
Aquesta obra innova en un sentit plàstic, amb recur-
sos pictòrics actuals, una pintura molt més moderna, 
encarada en l’experimentació, en l’exploració tècnica, 
del grafisme... Té parts que són completament abstractes. 
Hi ha un joc de textures. Però també innova en el que és 
conceptual, a voler representar allò que Dante descriu i 
allò que Dante no té temps de descriure amb paraules. 

Dius que l’exposició és un projecte cultural. 
L’interès d’aquesta exposició no és només venir a 
veure com he pintat jo, sinó que també és una aproxi-
mació a una de les obres literàries més importants de 
tots el temps, La Divina Comèdia, un dels pilars de la 
literatura universal, escrita al segle XIV. 

T’ha transformat el procés creatiu?
Aquest projecte m’ha fet madurar moltíssim, ha estat 
literalment un infern. Psicològicament, en estar-hi 
tant de temps i amb la pandèmia pel mig... 
És un projecte en què he innovat molt plàsticament i 
conceptualment; és el més complex que he fet fins ara. 
Dante no para de repetir com n’és de gran i poderós 
l’infern. Totes les representacions que se n’han fet fins 
ara són concretes, i jo he volgut plasmar la immensitat.

I com has plasmat aquesta immensitat? 
Vaig començar a treballar il·lustracions en petit format 
i em vaig adonar que l’infern no es podia represen-
tar en dimensions reduïdes. Això requereix un action 
painting, necessita tot el teu cos i així és com ho vaig 
acabar pintant. En paral·lel, el director del MEAM 
em va animar molt i em va dir que aquest projecte 
transcendiria, que el dia de demà, quan es fes una 
revisió de tot el que s’havia fet de Dante, potser jo hi 
apareixeria. Estava pintant una obra universal amb un 
llenguatge universal. Em va animar tant, que cada nou 
quadre de la sèrie que començava el pintava més i més 
gran. I al final el projecte es va anar fent cada vegada 
més complex i més profund. Aquest projecte ha estat 
un viatge molt bonic i ara es tracta de compartir-lo. 
Espero que impacti i agradi molt a Granollers.

Projectes de futur...
Molts, massa. Des d’una proposta que he tingut de 
pintar una església als Estats Units a seguir amb obra 
de galeria; però sobretot obrir mercat als EUA, on ja 
tinc emparaulades diverses exposicions i fires. 
Després vull continuar agafant el relleu d’aquest projecte, 
que no està acabat. Jo el veig com un projecte de vida, 
però ara mateix no vull continuar. Vull evolucionar una 
mica més com a pintor i veure com representaré el pur-
gatori d’aquí a cinc anys, amb una maduresa diferent. 
I acabar, potser ja en l’etapa de jubilació, pintant el cel, 
tancant tota la meva etapa d’expressió i recorregut pic-
tòric. Segueixo apostant i arriscant-me en projectes que 
m’apassionen. Sóc una persona molt inquieta.

“Segueixo 
apostant i 

arriscant-me  
en projectes que 

m’apassionen. 
Sóc una persona 

molt inquieta”

Podeu llegir l’entrevista 
completa accedint amb 
aquest codi QR
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Els grups municipals opinen
Un proyecto 
moderado para 
Granollers

Se acercan las elecciones municipales  
de 2023 y el Comité Autonómico de 
Cs ha considerado que soy la persona 
idónea para encabezar el proyecto libe-
ral en Granollers. Tengo que deciros que 
no cabe mayor honor para mí que el de 
poder seguir trabajando por la ciudad si 
así lo decidís el próximo mes de mayo. 
Sin lugar a dudas, tenemos todavía 
mucho trabajo por hacer en lo que 
resta de este mandato, pero también es 
importante trabajar en el futuro más 
inmediato, y eso pasa por hacer llegar 
a todos los barrios nuestro proyecto de 
ciudad. 
Los ejes en los que se moverá Cs ante los 
retos que se avecinan estarán marcados 
por la moderación y la utilidad a todos 
y cada uno de los vecinos y vecinas de 
Granollers. Para nosotros es tan impor-
tante el centro de nuestra ciudad como 
cada uno de los barrios que compren-
den la capital de comarca que somos. 
Atravesamos una grave crisis económi-
ca y debemos apoyar más que nunca 
a las personas más necesitadas, como 
también, a los autónomos de nues-
tra ciudad, así como a los distintos 
comercios de la ciudad, ellos son los 
verdaderos generadores de riqueza. Hay 
que acompañarlos en todos sus proyec-
tos. De nada sirve tener superávit en 
las arcas municipales si ello no acaba 
repercutiendo en el beneficio de los 
ciudadanos. 
Apostamos por una política útil, aleja-
da de populismos que nunca serán par-
te de las soluciones. Hemos demostrado 
durante este mandato que Ciudadanos 
es un partido responsable cuando hay 
que arrimar el hombro en temas de 
ciudad. Granollers y su gente siempre 
serán nuestra única prioridad a la hora 
de tomar decisiones. 

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

Aquest any es compleixen 20 anys del 
segrest d’Ingrid Betancourt, candidata 
a les eleccions presidencials de 2002 a 
Colòmbia pel partit Verd. El terrible relat 
dels seus sis anys de captiveri en mans 
de les FARC es descriu en el magnífic 
llibre intensament personal No hay 
silencio que no termine. Un relat al cor 
de les emocions extremes i de la con-
dició humana, un viatge per la pèrdua 
de tota llibertat exceptuant –en paraules 
de l’autora– l’única que malgrat totes 
les vexacions i humiliacions no es pot 
perdre mai: la llibertat de decidir qui 
vol ser cadascú de nosaltres.
Enguany, el títol punyent i el sentit del 
llibre d’Ingrid Betancourt m’han vingut 
a la memòria arran de la manifesta-
ció de la Diada la tarda de l’onze de 
setembre a Barcelona. Lluny de la baralla 
mediàtica de xifres, els que hi vàrem ser 
sabem que érem molts. Sense divisió. 
Sense retrets. Molts més que en els 
darrers temps, traspuant il·lusió, força, 
determinació, mobilització, lleialtat 
vers l’1 d’Octubre, fermesa i convicció 
amb la independència. Una multitud 
que malgrat ideologies o generacions 
diverses, segueix volent decidir qui vol 
ser i com vol ser. Aquest fet tan senzill i 
assenyat per a molts, alhora esdevé in-
comprensible per als del somriure estu-
diat i impertorbable que ens dirigeixen 
a tots. Però la voluntat de decidir mai ha 
tingut aturador. Torna sempre quan el 
silenci s’acaba i, com diu el llibre, no hi 
ha cap silenci que, malgrat tot, no pugui 
acabar-se.

Mònica Ribell i Bachs
Metge
Granollers per la Independència -  
Primàries Catalunya

La Diada d’enguany

CsPrimàries
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Afirmava l’alcaldessa Alba Barnusell, 
en el Ple de l’estat de la ciutat: “Tenim 
com a objectiu continuar transformant 
Granollers per aconseguir una ciutat on 
tothom pugui viure i ser feliç.”
“Granollers és una ciutat forta, activa, 
vital. Preparada per afrontar els reptes de 
present i de futur.”
Del debat es desprèn que volem seguir 
transformant la ciutat per fer-la més 
verda i sostenible, amb més arbres, 
plantes, flors, més saludable per viure-hi 
millor.
Una ciutat més neta i segura. Acabem 
d’adjudicar la nova concessió de neteja 
i recollida de residus, el contracte més 
important de l’Ajuntament: en els pro-
pers 10 anys s’hi destinaran 52 milions 
d’euros.
Granollers, una ciutat amb opor-
tunitats per a tothom. Per garantir 
la bona convivència, el respecte, la 
inclusió, les oportunitats per a tothom 
en una ciutat que és de totes i tots els 
qui la compartim.
Consens i pactes en sanitat, en infraes-
tructures, en mobilitat, en sostenibilitat. 
La ciutat del present i del futur es cons-
trueix des de les aliances, com sempre 
hem fet.
Dibuixant el futur que volem i que 
vam definir al Pla Estratègic de Gra-
nollers 2030, amb la participació i la 
implicació de la ciutadania.
Objectius engrescadors, plens d’opti-
misme i transformadors, acompanyats 
de valors per a nosaltres indispensables 
i que reiterem un cop més: l’esforç, la 
responsabilitat, l’honestedat, el tre-
ball en equip, la capacitat d’escoltar i 
consensuar al servei de la ciutat, amb 
fermesa i objectius clars.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Aquest setembre l’Ajuntament de Grano-
llers feia balanç dels 20 projectes presen-
tats als fons Next Generation, orientats a 
impulsar les ciutats després de la pandè-
mia de la covid-19.
Un d’ells, pendent del projecte execu-
tiu, és la reforma de l’avinguda Sant 
Esteve, llargament reivindicada per ERC, 
que defensem fer un carril bici segur a 
l’avinguda –davant del model de Ciutat 
30 km/h que impulsa el PSC– i pacificar 
el trànsit de la ciutat per reduir-ne els 
fums. Així ho hem dit moltes vegades al 
govern i ens hauria agradat fer aporta-
cions al projecte, però una altra vegada 
la majoria absoluta del PSC ha optat per 
aïllar-se i no buscar consensos.
Aquest projecte, però, no acabarà sent 
realment transformador, perquè no podrà 
lligar-se amb el del tram nord del carrer 
Girona. Fa uns anys, la reforma entre el 
parc Torras Villà i Francesc Ribas no va 
contemplar en cap moment l’ús de la bi-
cicleta. Aquesta manca de planificació ens 
preocupa i il·lustra que els projectes pre-
sentats no s’emmarquen dins d’un pla de 
transformació de la ciutat i d’un objectiu 
clar de quin model volem, sinó que són  
canvis fets a batzegades. Tres reformes en 
una dècada deixaran un carrer principal 
amb tres estructures diferents. 
Malgrat això, seguirem proposant inicia-
tives com aquesta i volem anar més enllà: 
cal fer una autèntica anella ciclable a tota 
la ciutat i unir-ho a un trajecte segur fins 
als polígons i eixos de transport públic, 
un parc central a Torras Villà i la plaça 
Barangé, que doni continuïtat a la nova 
avinguda Sant Esteve o un altre espai verd 
que lligui el nord de la ciutat amb el sud 
de forma contínua a la llera del Congost. 
Són projectes que poden impulsar una 
autèntica transformació de Granollers i 
apostar per fer la ciutat molt més soste-
nible.

Núria Maynou Hernández
Portaveu d’ERC-AM

Preparats

Hem fet el darrer debat sobre l’estat de la 
ciutat del mandat, un mandat en què la ciu-
tadania va atorgar al PSC la quarta majoria 
consecutiva. Legítima, sí, però cal una 
reflexió col·lectiva sobre els efectes d’un 
govern monocolor durant més de tres lus-
tres. Un mandat marcat per la irrupció de 
la covid-19. Crec que tots el recordarem 
com el de la pandèmia, en el qual s’han 
perdut moltes vides i moltes persones han 
vist afectada la salut i la situació personal. 
Però també serà recordat per l’inici de la 
guerra d’Ucraïna, que està provocant una 
crisi global per l’encariment de l’energia, 
amb una inflació del 10 %.
Aquest mandat, l’actitud de Junts ha estat 
la d’un grup de govern. Es podria dir que 
hem governat des de l’oposició. Què hem 
fet des de Junts? Tancar acords pressupos-
taris, el 2020 i 2021, que s’han materia-
litzat en més de 3 milions d’euros per fer 
inversions a la ciutat i al teixit productiu, 
tot en temps de greus dificultats. No hi 
ha ningú que en la nostra situació pugui 
exhibir aquest full de serveis. Ningú.
Hem pensat la ciutat, l’hem imaginada. 
I de forma encertada han prosperat pro-
postes que defensem des de fa anys com 
el replantejament de la Fira de l’Ascensió 
o la futura introducció del pagament 
per generació en la recollida de residus. 
Resten temes pendents, com el trasllat del 
camp de futbol, el cobriment de la via del 
tren o la modernització de la governança 
dels nostres centres sanitaris per retenir 
personal i talent. 
Un mandat marcat pel relleu a l’alcaldia, 
no explicitat prèviament, amb una nova 
alcaldessa a qui està costant molt parlar de 
Catalunya com una nació i reconèixer que 
té dret a decidir el seu futur. I no podem 
deixar perdre aquells consensos defensats 
sempre des de l’Alcaldia de Granollers.
Hem viscut un mandat inèdit en molts 
sentits, amb la pandèmia, la crisi ener-
gètica o el final d’una època de majories 
absolutes, encarnat en el canvi d’Alcaldia. 
La societat és complexa, els reptes també. 
Junts per Granollers ha estat i seguirà es-
tant al servei de la ciutat. Estem preparats 
per governar Granollers.

Àlex Sastre Prieto
Portaveu de Junts per Granollers

Estat de la ciutat

L’autèntica 
transformació 
de Granollers

PSCERCJunts
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