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REPORTATGE

ACTUALITAT

La nova exposició del Museu
de Granollers ens trasllada
a la vil·la romana

Nous serveis: neteja del mobiliari
urbà, retirada de grafits i recollida
d’oli domèstic usat

ENTREVISTA

Granollers serà la nova seu del Campionat
de Catalunya de patinatge artístic

Pol Garcia Acedo,
impulsor del projecte de
cooperació internacional
“Handball à l’école”

El Consell dels Infants participarà
en la preparació de Nadal a la ciutat
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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
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA

900 900 120

BOMBERS

112

MOSSOS D’ESQUADRA

112 / 93 860 85 00

POLICIA LOCAL
POLICIA NACIONAL


93 842 66 92
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
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

93 842 68 33

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS

93 842 67 89

AVISAR CONTENIDORS PLENS
(PAPER, ENVASOS I VIDRE)

900 897 000
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Exposicions novembre
EXPOSICIONS PERMANENTS

EXPOSICIONS TEMPORALS

Museu de Granollers

Museu de Granollers

“Tabula rasa”
Noves projeccions visuals
i conceptuals sobre el retaule
de sant Esteve de Granollers

Fins al 5 de febrer
“L’infern de Dante”

Aula de Malacologia
Frederic Travé Alfons

Centre Cívic Nord

“In illo tempore”
El Granollers romà

Aula de Paleontologia
Joan Maria Viader

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
Fotografia de la portada: Parc Puig de les Forques (Foto: Xavi Solanas).

UNA MIRADA AL PASSAT
Imatge del dipòsit d’aigua i el quiosc de la plaça de la Corona
de l’any 1984
Fotografia de Pere Cornellas del Fons Pere Cornellas
de l’Arxiu Municipal de Granollers

Tens imatges de la ciutat? Contacta amb l’Arxiu:
arxiu@granollers.cat - 93 842 67 62
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Museu de Ciències Naturals

Fins al 22 de gener
“Afinitats. Sobre les col·leccions del
“Agents rurals,
Museu de Granollers”
guardians del medi natural”
Museu de Ciències Naturals
Ajuntament de Granollers
“Tu investigues”
Fins al 25 de novembre
“El Congost, de riera a riu”
Sala d’Invertebrats

Impressió:
Alfa Printing SL

Pots veure més fotografies del passat
de Granollers a: arxiufotografic.granollers.cat

Fins al 27 de novembre
“Un domingo cualquiera”

Fins al 25 de novembre
“Del davantal a la tela“
Biblioteca Roca Umbert
Fins al 27 de novembre
“Granollers en canvi”

Del 30 de novembre
al 30 de desembre
“Fotografia matemàtica“
Can Jonch
Centre de Cultura per la Pau
A partir del 10 de novembre
“Dones en l’oblit”
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 3, 10, 17 i 24 de novembre
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DEL DISC

Divendres 4 i dissabte 5 i 12 de novembre
Tot el dia. Plaça Perpinyà

Granollers se suma a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat
Educadora, que enguany té per lema ”La Ciutat Educadora, ciutat
de pau i oportunitats”. L’acte central tindrà lloc el dimecres 30 de
novembre a les 19 h a la Sala Nau B1 de Roca Umbert, on es podrà
seguir, en directe i en línia, el diàleg entre les ciutats de Sevilla, Gijón,
Granollers i León (Mèxic). L’objectiu és una celebració dinàmica i
participativa que promogui el diàleg i serveixi per a donar a conèixer
totes les oportunitats que ofereixen els municipis, i generar noves
sinergies. Granollers forma part de l’Associació Internacional de
Ciutats Educadores (AICE), des de la seva fundació l’any 1994.
Recentment, en el marc de la trobada internacional, Granollers ha
estat una de les poblacions que renova la seva representació en el
Comitè Executiu de l’entitat. De fet, ja en forma part des del 2008.

MERCAT DE RECICLATGE, ARTESANIA
I PRODUCTES NOUS. AV TRES TORRES

Dissabte 5 de novembre
De 9 a 14 h. Entre els carrers Vallès i Tres Torres

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS
I DE PROXIMITAT
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de novembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de novembre
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 5 i 19 de novembre
Plaça de les Olles

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 5 i 26 de novembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

MERCAT D’ARTESANS

Divendres 11 i 25 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 12 i 26 de novembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

ENCANTS SOLIDARIS. ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 12 de novembre
De 9 a 14 h. Plaça Perpinyà

MERCAT DE SEGONA MÀ DE PONENT
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Diumenge 13 i 27 de novembre
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 19 de novembre
Carrer d’Esteve Terrades

FIRA GRANOLLERS FREAK

Dissabte 19 de novembre
Carrers Sant Roc i Santa Anna
i places Caserna, Olles, Porxada i Església

MERCAT DE PESSEBRES I ORNAMENTS DE NADAL
A partir del 25 de novembre
Plaça de la Porxada i plaça de l’Església

MERCAT DE SEGONA MÀ
ASSOCIACIÓ JUNTOS POR LOS NIÑOS
Dissabte 26 de novembre
De 9 a 15 h. Plaça Llibertat

Dimecres 30 de novembre, a les 19 h a la Sala Nau B1

Parlem de la Ciutat Educadora,
ciutat de pau i d’oportunitats

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

Informació actualitzada a: www.granollers.cat/agenda
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La nova exposició del Museu de Granollers
ens trasllada a la vil·la romana
intensa entre centenars de caixes amb material
de l’època romana, procedent d’excavacions
arqueològiques locals i de la comarca
que encara no havia estat revisat.
Granollers i el fons del Museu són, doncs,
els protagonistes d’aquesta mostra amb només
dos objectes demanats a altres fons. I és que,
justament, aquestes 300 peces són
les que ens permetran fer-nos una idea
sobre com era Granollers en època romana.

Una visita al passat de la ciutat
Després de tres dècades durant les quals
s’ha intervingut arqueològicament a la ciutat i
que s’han fet troballes, cal repensar què era la
nostra ciutat i argumentar la proposta en base a
les restes materials trobades al subsol. Aquesta
és justament la proposta d’In illo tempore,
una finestra oberta al nostre passat a través
dels objectes.
Els mosaics romans a les parets del museu i el
cap de Bacus jove donen la benvinguda
a l’exposició a la sala 1, per endinsar-nos,
tot seguit a la sala 2, on trobem àmfores,
monedes, gerres, agulles d’os, mosaics, plats...
Com era Granollers fa 2.000 anys? El Museu de
Granollers ens proposa descobrir-ho
amb la nova exposició de producció pròpia
In illo tempore, que s’inaugura el 12 de
novembre. La mostra és el resultat d’un treball
intens per seleccionar, catalogar i, fins i tot,
restaurar les 300 peces que la conformen.
Així s’explica el Granollers romà exclusivament
amb peces del fons del Museu, sobretot
provinents del subsol de la nostra ciutat
i de la comarca. En la selecció ha primat
la recerca d’objectes que encara no estaven
integrats en l’inventari del Museu, cosa que
ha implicat uns mesos de buscar de manera

Algunes de les peces
que formen part de l’exposició
(d’esquerra a dreta):
conjunt de llànties trobades
a Granollers, cap de Bacus
jove i àmfores vinàries
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Peces mai exposades
Entre els centenars de peces datades
del segle I dC fins a la meitat del s. III dC,
n’hi ha moltes que encara no s’havien exposat.
Per exemple, s’ha reconstruït peça a peça el
fragment d’un mosaic d’una part
de la vil·la romana i també s’exposa
l’única làpida conservada de la Granollers
romana.
Tot plegat s’acompanya de reconstruccions
en 3D per ajudar a il·lustrar tot allò que encara
avui continua sota terra o que ha desaparegut
irreversiblement. Un audiovisual inèdit
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El retaule gòtic de sant Esteve,
peça central de Tabula rasa
que suposa una de les peces centrals
de l’exposició, ens mostra la imatge
de la Granollers romana més aproximada
a la realitat, gràcies a tota la informació
arqueològica que tenim documentada.

Granollers, vil·la romana
Objecte a objecte, peça a peça, In illo tempore
acompanya el visitant perquè descobreixi
el seu patrimoni i el seu passat. Proposa
una relectura de la realitat del Granollers romà
mitjançant peces sobretot d’abast local
que la identifiquen com una vil·la romana.
Fa 2.000 anys Granollers no era una ciutat,
era una vil·la, un centre de producció i alhora
residencial d’un propietari ric, tal com
evidencien algunes de les sumptuoses restes
arqueològiques.
Aquesta idea s’ha construït sobre 6 àmbits
temàtics que flueixen, mitjançant els quals
es pretén cobrir tots els aspectes de la vil·la
romana. Per exemple, els materials
ens expliquen com es construïen una vil·la
i altres objectes més quotidians, com estris per
teixir; o les restes dels banys, que
ens mostren qui i com hi vivien. També
descobrim, des del punt de vista d’una vil·la
productiva, què comerciaven, què produïen...

El retaule gòtic de sant Esteve, obra atribuïda
al grup Vergós i que forma part de la col·lecció
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, va
retornar a Granollers l’octubre de 2019. Ho
va fer com a peça central d’una exposició
temporal que, fins al passat mes de juny, ha
explicat com era Granollers a principis del
segle XX, quan la ciutat va vendre el retaule
per aconseguir fons per construir part de
l’hospital-asil.

El resultat de tot plegat ens permet, com les
peces d’un mosaic, unir objecte a objecte per fer
una relectura de la realitat del Granollers romà
amb peces d’abast local, la majoria de les quals
no han estat mai exposades, fins ara.
La mostra es complementa amb un extens
catàleg i diversos estudis d’experts del món
romà que aporten la seva visió sobre el
Granollers d’aleshores. També, com és habitual
al museu, es programaran activitats i propostes
diverses a l’entorn de l’exposició.
Inauguració de les exposicions
In illo tempore. Granollers en època romana
Tabula rasa. Noves projeccions visuals
i conceptuals sobre el retaule
de sant Esteve de Granollers
Dissabte 12 de novembre a les 19 h
Museu de Granollers

Un cop acabada la mostra, el retaule
continuarà al Museu de Granollers, però
canvia la sala 2 per la sala 1, on s’exposarà
amb una selecció d’obres del fons del museu
que abasten des de l’art baix medieval fins a
l’època moderna (segles XV-XVIII).
Podeu veure en vídeo
el trasllat del retaule
de la Sala 2 a la Sala 1
amb aquest codi QR

La nova exposició, Tabula rasa, que s’inaugura
el 12 de novembre i que s’allargarà fins al
31 de desembre de 2023, agrupa les obres a
partir de dos fils discursius entrellaçats: la
història de sant Esteve i alguns dels conceptes
clau del pensament contemporani, com la
feminitat o la llibertat.
Tabula rasa és una oportunitat per descobrir
obres força desconegudes del fons del Museu
de Granollers i alhora redescobrir el retaule
de sant Esteve, una joia del gòtic català, des
d’una mirada contemporània.
5

Renovació de canonades d’aigua potable
i de la xarxa de clavegueram
de subministrament d’aigua potable per garantir
el servei en cas que es produeixi alguna avaria.
Les obres tindran una durada de prop de tres
mesos, aniran a càrrec d’Agbar i tenen un
pressupost de prop de 216.000 euros.

Renovació del clavegueram al carrer Navarra
El 2 de novembre han començat les obres
de renovació de la xarxa de clavegueram al
carrer Navarra, entre Princesa i Roger de Flor.
L’objectiu és evitar incidències en el servei
arran de l’envelliment de la xarxa. Se substituirà
l’actual col·lector per un de nou que connectarà
amb la galeria del carrer de Roger de Flor.
La primera fase
de les obres durarà
prop de tres setmanes
i afectarà el tram
comprès des del carrer
de Francesc Ribas, 33,
fins a l’altura del pont
sobre la via de tren
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Aquesta tardor han començat diverses obres
de millora de la xarxa d’aigua potable i del
clavegueram amb l’objectiu de millorar el servei.

Nova canonada al carrer Francesc Ribas

Durant el transcurs de les obres no es podrà
circular pel tram de Navarra comprès entre els
carrers Princesa i Roger de Flor, que quedarà
tallat i sense sortida.
Per minimitzar les afectacions, mentre durin les
obres, tot el veïnat i vehicles comercials afectats
i convenientment acreditats podran aparcar de
forma gratuïta a la zona verda de Primer de Maig.

El 24 d’octubre han començat les obres
d’instal·lació d’una nova canonada d’aigua
al carrer de Francesc Ribas, a l’alçada del
Les obres aniran a càrrec de Dubsa (Consorci
número 33 fins al carrer de Bartomeu Brufalt.
L’objectiu de les obres és disposar d’una alternativa Besòs-Tordera) i tindran un cost de 150.000 euros.

El carrer de Marià Sans
renova el paviment

Plataforma única
al carrer Castella

Han finalitzat les obres de reforma del paviment
de Marià Sans. L’actuació ha permès millorar
la seguretat i l’accessibilitat del carrer, que estrena
mobiliari urbà i tindrà aparcament de bicicletes.

El carrer Castella estrena plataforma única,
una actuació cofinançada amb els fons Next Generation
que ha contribuït a pacificar el trànsit, millorar
la qualitat de l’aire, l’accessibiltat i la seguretat de la zona.

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2022

ACTUALITAT

Nous serveis: neteja del mobiliari urbà,
retirada de grafits i recollida d’oli domèstic usat
A la rutina del servei de neteja s’han inclòs
elements singulars com la torre de la plaça
Maluquer i Salvador, les rampes mecàniques
del carrer de Carles Riba o la coberta de la
instal·lació de l’olla de la plaça de les Olles,
amb escombrada i neteja intensiva d’aquestes
estructures. Juntament amb els plafons
direccionals de l’illa de vianants, són elements
que es netejaran de manera trimestral.

Es posen en marxa nous serveis que milloren
i amplien el contracte de neteja viària i de
recollida de residus, que faran de Granollers
una ciutat més neta, verda i compromesa.
Es tracta del servei de neteja del mobiliari urbà,
la retirada de pintades a l’espai públic
i la recollida d’oli domèstic usat.
Amb l’objectiu de mantenir en estat òptim
la via pública, així com de millorar la imatge
de carrers i places, el mobiliari urbà i la
retirada de grafits s’inclouen a les tasques
setmanals de neteja. Des del setembre passat,
fanals, senyalitzacions, plafons informatius i
de memòria històrica, cartelleres i cilindres
publicitaris, escocells... i la resta d’elements
ubicats a la via pública, tenen un manteniment
periòdic perquè quedin lliures de pols i taques,
així com de qualsevol altre component que
pugui malmetre’n l’estructura o la imatge,
com poden ser adhesius o cola.

Oficina de
Gestió de
Residus i
Neteja Viària

Al carrer Jaume Balmes, 18, obre una
oficina d’atenció presencial, telefònica
i telemàtica, gratuïta, per a peticions i
consultes relacionades amb el servei
de neteja viària i de recollida de residus,
tant per a usuaris domèstics com comercials.
Horari:
Dilluns i dimecres de 9 a 15 h
Dimarts i dijous de 9 a 15 h i de 16 a 19 h
Divendres de 9 a 14 h
Telèfon: 93 842 67 89

El tractament de neteja per a cada actuació
segueix criteris sostenibles, vetlla per l’entorn
i té en compte les característiques pròpies
de cada element, per aconseguir un servei
més eficient i optimitzat que redueixi el
malbaratament de recursos i simplifiqui
els processos.
S’ha iniciat l’eliminació de pintades, guixades
i grafits del mobiliari urbà, i ja se n’han netejat
més d’una trentena. Per fer-ho, s’empren
productes ecològics i respectuosos amb el medi
ambient, com ara decapants biodegradables
que no alteren l’aspecte del mobiliari.
En els espais que per les seves característiques
i reincidència es consideri necessari, s’aplicarà
un sistema antigrafit.

Oli domèstic usat
A partir d’aquest novembre es posa en marxa
el nou sistema de recollida d’oli domèstic usat
a deu punts de recollida, distribuïts per barris i
situats en equipaments municipals: associacions
de veïns de Can Mònic, Sota el Camí Ral
i Ponent; centres cívics Nord, Can Gili,
Jaume Oller, Can Bassa i Palou; pavelló municipal
del Congost i mercat de Sant Carles.

Nous
contenidors
de vidre
Del 9 al 30 de novembre
es canvia el model de
contenidors de recollida
d’envasos de vidre de tota
la ciutat.
La substitució es farà
de dilluns a divendres,
de 19 a 2 h
7
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Granollers serà la nova seu del Campionat
de Catalunya de patinatge artístic

L’Ajuntament de Granollers i la Federació
Catalana de Patinatge han signat un conveni de
col·laboració per a la celebració dels pròxims
campionats de Catalunya de patinatge artístic

a la ciutat. El Palau d’Esports acollirà durant
els tres anys vinents els esdeveniments de
referència del patinatge artístic català, de xous
i altres modalitats. El president de la Federació
Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, ha
explicat que “volem formar part de la marca
Granollers, que dona un gran suport a l’esport,
també com a motor econòmic de la ciutat.”
L’alcaldessa, Alba Barnusell, ha agraït a la
Federació l’oportunitat d’esdevenir la primera
seu permanent del Campionat de Catalunya
de xous i ha fet èmfasi també en la tradició de
patinatge que hi ha a la ciutat: “És un orgull per
Granollers tenir un club de patinatge artístic
que celebrarà aviat els trenta anys”, amb
prop de cent esportistes entre patinadores,
entrenadores i monitores. I ha reiterat que
poder acollir a la ciutat aquest campionat serà
“bo per la restauració, el comerç, l’hostaleria...
Una aposta per l’esport i per la dinamització
econòmica de la ciutat.”

L’esport granollerí, en bona forma

Degoteig de recepcions institucionals a
l’Ajuntament de Granollers en reconeixement
de la consecució de bons resultats esportius
que han portat el nom de Granollers a diverses
competicions esportives.

el marc de la celebració del Campionat
d’Europa de patinatge artístic 2022, a
Andorra.

I a la imatge de l’esquerra; l’equip del
Club Handbol Platja de Granollers, que ha
A la imatge de la dreta; Luis Torres, campió del estat rebut a l’Ajuntament, amb motiu dels
món en judo, a la categoria M8 -100 kg.
èxits obtinguts en diversos campionats
a Catalunya, Espanya i Europa, aquesta
Un campionat que va aconseguir a Cracòvia i
que el fa estar a dalt de tot del podi, en la seva temporada.
categoria.
El Club Handbol Platja de Granollers va
néixer el 2010 i actualment té 12 equips
A la imatge del centre; la jove patinadora
granollerina, Sira Bella, s’ha proclamat
actius, havent arribat els 18 equips abans de
campiona europea a la categoria júnior en
la pandèmia.
8
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Nou programa pilot
per fer més compatible
la cura dels infants
amb altres activitats
L’Ajuntament de Granollers, amb el suport
del Departament d’Igualtat i Feminismes
de la Generalitat de Catalunya, engega
aquest novembre el programa pilot
“Temps per cures” amb l’objectiu de facilitar
la compatibilitat de la cura d’infants
amb la resta d’activitats quotidianes
de les famílies de la ciutat.
El programa s’adreça a la cura d’infants
d’entre 0 i 14 anys amb quatre serveis
gratuïts per a franges d’edat específiques,
per tal que les famílies puguin disposar
de més temps, especialment, les que tenen
una càrrega alta de treball de cures.
Granollers commemora un any més el 25N,
Dia Internacional contra les Violències
Masclistes, amb un programa d’activitats
coordinat pel Centre per la Igualtat i Recursos
per a Dones (CIRD). Del 17 al 28 de novembre
hi haurà una desena de propostes per promoure
la reflexió i la sensibilització de la ciutadania.
Les activitats començaran el dijous 17 de
novembre amb el xou “A vueltas con los
amores” d’Isa Duque, la mediàtica PsicoWoman.
Duque oferirà l’endemà un altre monòleg
en l’acte de presentació de la campanya
de prevenció “Des del món educatiu actuem
vers les violències masclistes” que, en el marc
del projecte Dinamo, s’ha treballat a diversos
centres de secundària.

Del 17 al 28
de novembre:
xerrades,
espectacles
i activitats
diverses amb
motiu del 25N

Les activitats inclouran també xerrades, taules
rodones, tallers i accions creatives a diferents
espais. A més, el dimarts 22 de novembre
es farà la presentació del Protocol de prevenció
i abordatge de les violències sexuals
en les instal·lacions esportives municipals.

Quatre nous serveis gratuïts
El primer dels nous serveis és l’espai
de joc L’Encaix, que s’ubicarà al nou edifici
municipal de Can Relats i que oferirà
un servei de canguratge que permetrà
deixar els infants de 3 a 9 anys en un espai
de joc de qualitat.
La segona proposta és “Cangur en escena”,
un servei de canguratge per a famílies
amb infants de 3 a 12 anys que vulguin
assistir a espectacles del Teatre Auditori.
El tercer és un servei de canguratge a
domicili per a famílies amb infants de 0 a 14
anys amb una especial càrrega de cures.
La quarta i darrera proposta són els Espais
Kanalla, un servei de lleure educatiu situat
als centres cívics Can Bassa i Can Gili,
que ofereix als infants activitats lúdiques
i educatives en horari extraescolar.
Més informació:
www.granollers.cat/tempspercures

El mateix divendres 25 de novembre, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament
faran la presentació de l’estadística judicial
sobre violència masclista a la comarca
de l’any 2021.
L’acte central del 25N a Granollers serà:
Dissabte 26 de novembre a les 11.30 h
Plaça de la Porxada
Lectura del manifest en commemoració
del 25N i acció teatral
Consulteu totes les activitats a:
www.granollers.cat/igualtat
9
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15

10 a 13 h. Formació en línia. Empresa
i Emprenedoria
Capacita’t: aprofundeix en l’àmbit
econòmic, financer i fiscal de la teva
empresa

10 a 11 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Innovar en el model de negoci
Casos i estratègies a través de la
transformació digital i l’economia
circular

Assoleix el coneixement en la gestió
de la inversió, l’administració
i la comptabilitat per entendre la importància
de la previsió de tresoreria i el flux de caixa
per a la viabilitat del teu projecte emprenedor.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació. Empresa
Eines avançades d’Excel

Coneix totes les possibilitats que dona
el programa informàtic Excel amb la finalitat
d’augmentar la productivitat i millorar
la qualitat de la feina en el dia a dia.
Cambra de Comerç- Granollers

9 a 14 h. Formació. Empresa
Direcció de logística i operacions
a la pime

Novembre 2022

Adquireix una visió transversal de la cadena
de subministrament (Supply Chain), per
visualitzar i gestionar la logística internacional
de compra/venda de mercaderies.
Coneix l’operativa dels magatzems
e-commerce, la filosofia Lean, per
incrementar la velocitat de resposta i reduir
costos i temps en els processos
de la cadena de subministrament.
Cambra de Comerç- Granollers

www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

7
9 a 14 h. Formació. Empresa
Retribucions variables

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

Sessions participatives i amb una metodologia
més pràctica que teòrica, que inclourà
exercicis, casos pràctics, exemples i debats.
Cambra de Comerç- Granollers

9
9 a 11.30 h. Jornada. Empresa
Jornada empresarial “Impacts
of Brexit”

La nova situació del Regne Unit, després del
Brexit, ha suposat grans canvis interns que
s’han vist reflectits en l’esfera empresarial.
Descobreix la situació del mercat anglès i
quines són les estratègies d’èxit comercials
per treballar amb aquest país.
Granollers Mercat

11
9 a 12.30 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

10

Aquesta xerrada-col·loqui busca sensibilitzar
sobre la importància i el potencial d’innovar
en el model de negoci.
L’eina Scope permet explicar el model de
negoci d’una manera molt clara i intuïtiva.
Granollers Mercat

18
9 a 14 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Entrenament de vendes per a personal
tècnic
Una visió general de com es poden orientar
les vendes, de forma senzilla i natural, a
través de la fidelització i captació idònia.
Cambra de Comerç- Granollers

9.30 a 12 h. Formació en línia.
Emprenedoria
Canvas i pla d’empresa

Aprèn la popular metodologia àgil per
desenvolupar la teva idea de negoci
i crear el teu pla d’empresa.
Granollers Mercat

23
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa
i emprenedoria
Coneix quines tecnologies i xarxes
socials et poden ajudar a difondre la
teva marca personal o el teu negoci
Una visió general del que una persona
emprenedora o negoci hauria de saber
per a la seva presència a Internet.
Granollers Mercat

29
9 a 14 h. Formació. Empresa.
Presencial
Masterclass de taules dinàmiques
i Power Query

Coneix les eines avançades de gestió,
importació i manipulació de dades
amb MsExcel per poder generar
taules dinàmiques més eficients i productives.
Cambra de Comerç- Granollers

9.30 a 13.30 h Formació. Empresa
i emprenedoria
5 preguntes clau sobre la situació
econòmica del teu negoci i que no
sabies contestar

Coneix les pautes per una anàlisi econòmica
de l’activitat de persones autònomes i
microempreses.
Granollers Mercat
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El Consell dels Infants participarà
en la preparació de Nadal a la ciutat
els afers que els afecten com a ciutadans
i ciutadanes perquè, d’aquesta manera,
esdevinguin partícips de les decisions que
es prenen a la ciutat.
El Consell dels Infants 2022-23 es va constituir
amb una trentena d’infants de 5è i 6è
de primària de totes les escoles de Granollers
que aportaran la seva mirada i la dels companys
i companyes dels centres que representen,
en qüestions relacionades amb la ciutat.
El Consell es reunirà un cop al mes i, una
vegada a l’any, es farà una audiència pública
amb presència de l’alcaldessa, Alba Barnusell,
i els regidors i regidores del consistori.

Els encàrrecs per al nou curs

El 5 d’octubre es va fer l’acte de constitució
del Consell dels Infants, l’òrgan de participació
amb la finalitat que els infants de Granollers
siguin consultats i escoltats en relació amb

En l’acte de constitució l’alcaldessa va fer
diversos encàrrecs als consellers i conselleres.
Així, aquest curs el Consell dels Infants treballarà
activament en la preparació de la campanya de
Nadal i s’implicarà en temes relacionats amb la
mobilitat segura i sostenible. A més, continuarà
participant al CNIAC (Consell Nacional
d’Infància i Adolescència).

L’Arrel rep els encàrrecs per al curs 2022-2023
L’Arrel-Fòrum de les Adolescències
de Granollers ha engegat un nou curs
amb prop d’una trentena de representants
de tots els centres educatius de secundària,
els esplais, els centres oberts i la Zona Jove
Can Bassa. L’Arrel és el consell local de
participació format per nois i noies
de 12 a 16 anys que fomenta la promoció de
la ciutadania i el lideratge social a partir
de l’aprenentatge de la participació.

de definició d’un espai públic, organitzaran
activitats i continuaran amb la representació
al Consell Nacional d’Infància i Adolescència.
Més informació: www.granollers.cat/arrel

El 15 d’octubre els consellers i conselleres
van prendre possessió del càrrec i van rebre
els encàrrecs de l’alcaldessa per al curs
2022-2023. Així, impulsaran processos de
participació per als adolescents, col·laboraran
en un projecte per actuar des del món
educatiu vers les violències sexuals,
faran accions relacionades amb l’emergència
climàtica, participaran en un projecte
11
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Les ordenances fiscals per al
2023 preveuen un increment
per sota de la inflació
El Ple de l’Ajuntament de Granollers ha aprovat inicialment
les ordenances fiscals per al 2023.
Els tributs municipals s’apugen una mitjana de 2,44 %,
que representa de mitjana 16 euros més per habitatge a l’any.
La taxa d’escombraries registra un increment de 10 euros anuals,
amb motiu de l’entrada en funcionament del nou servei municipal
de recollida i tractament de residus, que inclou millores i més
prestacions. La taxa de clavegueram, l’impost de béns immobles (IBI)
i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) s’apugen un 1,5 %,
mentre que el de vehicles de tracció mecànica es manté igual
que l’any passat. La zona blava s’incrementa un 3 %.
La resta de taxes i impostos no augmenten.

BENEFICIS FISCALS
Impost sobre béns immobles
- Podran gaudir d’una bonificació del 50 % aquells habitatges
on s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum,
amb un topall de 200 euros per habitatge unifamiliar
i de 100 euros en el cas dels habitatges plurifamiliars.
- Es podrà comptar amb un 5 % de bonificació addicional
en cas que les millores permetin subministrar energia
elèctrica a les zones comunes.
- Les famílies nombroses o les famílies amb 2 fills, un dels quals
amb discapacitat, poden demanar la bonificació de l’impost de
béns immobles amb un límit de renda de 45.000 euros.

Taxa de clavegueram
Bonificació del 20 % per a les famílies monoparentals
amb uns ingressos bruts anuals inferiors a 18.000 euros.

Taxa per la recollida i tractament d’escombraries
d’habitatges
Bonificacions:
- Les persones jubilades, incapacitades i amb gran invalidesa,
aturades o amb renda mínima d’inserció i d’altres persones
amb escassa capacitat econòmica, poden gaudir d’una
bonificació fins al 100 %, segons quins siguin els seus
ingressos anuals.
- El 20 % per a les famílies monoparentals.
- Es podrà optar a una bonificació de fins a un 25 % de la taxa
d’escombraries, per haver fet un nombre determinat d’usos
de la deixalleria a l’any (reducció del 15 %, per un mínim de
5 usos; 17 %, de 6 a 12 usos, i 25 %, més de 12 usos).
12

La Mimosa guanya un dels
premis “Ciutats i pobles
que alimenten”
El projecte La Mimosa, impulsat
per l’Ajuntament amb la participació
de Creu Roja i l’associació de consumidors
i productors La Magrana Vallesana, pretén
millorar els hàbits alimentaris, acostar
els productes agroecològics
a les famílies beneficiàries i contribuir
a crear noves relacions entre col·lectius
de persones. El projecte ha estat guardonat
amb un dels premis “Ciutats i pobles que
alimenten” creats per la Xarxa de Municipis
per l’Agroecologia per visibilitzar bones
pràctiques i polítiques per a una alimentació
saludable i sostenible d’arreu de l’Estat.

Persones defensores
dels drets humans visiten
Granollers
Granollers ha participat en la 12a edició
del projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans. Aquest any quatre persones
defensores dels drets humans han visitat
la ciutat. El 7 d’octubre, 200 alumnes de
Batxillerat van conversar amb
la coordinadora del Legal Centre Lesbos,
Lorraine Leete, i el president d’Équipe Média,
Ahmed Ettanji. El 10 d’octubre, la reportera
d’investigació mexicana Teresa Montaño
va explicar a Can Jonch la situació
dels periodistes al seu país. I a l’abril Morena
Herrera, activista feminista del Salvador,
va oferir una xerrada també a Can Jonch.
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Granollers reconeix el comerç nou
i el centenari amb els Premis Porxada
Premis honorífics per a Novetats Roca i
record per a Antoni Porta
Enguany l’establiment Novetats Roca ha estat
guardonat pel seu carisma, vocació de comerç
de proximitat i el tracte personalitzat propi de
les botigues de sempre, aquelles on qui entra
no només troba allò que busca, sinó també
ajuda i consell.
En l’apartat honorífic s’ha fet un homenatge a
Antoni Porta, que ens va deixar el mes de febrer.
Una persona que ha estat un gran exemple per
al comerç i per a la ciutat.

Una quinzena d’establiments comercials han
rebut guardó a la quarta edició dels Premis
Porxada organitzats per l’Associació de
Comerciants Gran Centre i l’Ajuntament de
Granollers.
Aquests premis reconeixen la singularitat dels
establiments comercials de la ciutat i valoren
el conjunt de la seva oferta. En aquesta edició
s’ha incorporat el premi al nou comerç, un
reconeixement als negocis recents. Els premiats
han estat: Artesà Coher, Dolç i Salat, Glow, Mi
Rincón Dulce i La Granja, proposats per les
associacions de comerciants i en representació
de tots els que han obert portes darrerament.

Granollers nomenada de nou
per exercir la vicepresidència
de Mayors for Peace

A la gala del comerç local s’ha felicitat els
comerços que han celebrat 25 anys de vida:
Onna Descans, Azul Mobiliari i Ferresuin; i el
50è aniversari de la Clínica Dental Doctor Riera.

Reconeixement a les famílies comercials
més històriques de la ciutat
La gala del comerç local ha culminat amb
els Premis Porxada a les famílies comercials
centenàries dels establiments: Ca l’Illa, Licoreria
Moreno, antiga Casa Barnet, Martí Barnils,
Elèctrica Canet i el comerç en línia Cookiru.
Antiga Ganiveteria Masat. Exemples de treball,
constància, dedicació i adaptació als nous temps.
Així, s’ha reconegut el fet de tenir un establiment
centenari obert i amb plena vitalitat.

En el marc de la 10a Conferència General de Mayors for
Peace (Alcaldes per la Pau) celebrada a Hiroshima (el
Japó), Granollers ha estat altre cop nomenada com a ciutat
que exerceix la vicepresidència d’aquesta organització
internacional.
La trobada s’ha fet coincidint amb el 40 aniversari de la
creació d’una xarxa que des de 1982 ha crescut fins a tenir
més de 8.000 municipis membres arreu del món.
L’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha participat en la
conferència com a vicepresidenta i també com a presidenta
del capítol europeu de Mayors for Peace. En representació de
la xarxa europea, Barnusell ha fet una crida a la solidaritat i a
la cooperació per avançar cap a ciutats més sostenibles, més
cohesionades i on tothom pugui tenir una vida plena i en pau.
Davant l’amenaça nuclear cada vegada més intensa (amb la
guerra d’Ucraïna), l’exemple d’Hiroshima i Nagasaki, i el clam
dels hibakusha (supervivents de les bombes atòmiques) ens
han d’esperonar a treballar més intensament per la pau.
13
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novembre

Panoràmic Granollers,
festival de cinema, fotografia i més

Mostra d’Artistes Residents
a Roca Umbert Fàbrica de les Arts

El 6è Festival Panoràmic “El quart paisatge” continua fins
al 27 de novembre. A Granollers es poden visitar exposicions
a equipaments i carrers de Roca Umbert Fàbrica de les
Arts, al Museu de Granollers, al Museu de Ciències Naturals,
al Cinema Edison, al Teatre Auditori, al refugi antiaeri de
la plaça de Josep Maluquer i Salvador, a l’Adoberia i a diversos
carrers. Les exposicions són obertes al públic de dijous a
diumenge.També hi ha programades visites guiades, rutes
de descoberta pels espais de Panoràmic, conferències,
xerrades, tallers i projeccions.
El festival reuneix professionals del país i de fora,
l’organitza Grisart i el promou l’Ajuntament de Granollers
i Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
Podeu consultar-ne les dates i horaris a:
www.panoramicgranollers.cat

Dissabte 26 de novembre, Roca Umbert obre les portes amb
la Mostra d’Artistes Residents, per fer partícip la ciutadania
del seu treball. A partir de les 12 h, els residents presentaran
una mostra de les peces que treballen.
Podrem gaudir d’un tast de l’obra de Sàndal Boada i Cristina
Ferrer, Siberia Danza, Llisard i Clementine, Ambae Company,
Manel Roses, i de les companyies Maria Palma, Impulsos, Llum
de Fideu i Doisacordes. A la tarda, es podran visitar els tallers de
l’Espai d’Arts i els bucs d’assaig musical.
A la nit, el grups residents als bucs d’assaig musical Catástrofe
Club i Zanahorions oferiran un concert d’entrada lliure a la Sala
Nau B1.
Roca Umbert ha acollit enguany projectes d’una vintena
de creadors en arts visuals, una vintena més d’autors en arts
en moviment i una dotzena de grups musicals.

Les biblioteques amb la Marató de TV3
Les biblioteques de Granollers col·laboren un any més amb
La Marató de TV3 a través de la recollida de llibres de segona
mà aportats pels usuaris. Els punts de recollida es troben als
vestíbuls de les biblioteques de Can Pedrals i Roca Umbert,
del 2 al 30 de novembre.
Entre els dies 12 i 17 de desembre, els llibres es vendran,
en aquests mateixos espais i el dia de mercat, dijous 15,
també a la Porxada, al preu simbòlic d’1 euro.
Enguany, La Marató es dedica a les malalties cardiovasculars.
L’any 2021, la participació de les biblioteques de Granollers
a La Marató va permetre la recollida de prop de 1.870 euros,
amb més de 1.400 llibres venuts i 520 participants.
14
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5

16 h | Museu de Ciències de Granollers
Tallers. Festival Panoràmic
Projecte Àrtic Visions d’Isacco Emiliani
Es repeteix de dilluns a dissabte en el
mateix horari, i diumenges a les 11 h
Finalitza diumenge 27

18.30 h | Can Jonch
Centre de Cultura per la Pau
Fase II de Climatubers
Jornada sobre espais verds
i ecosistemes

10 h | Museu de Granollers
Xerrada. “La fotografia com a excusa”,
a càrrec de Txema Salvans

DIMARTS

19 h | Cinema Edison
Cinema. El séptimo sello

2

DIMECRES

9.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Recollida de llibres per
La Marató de TV3
Fins el 30 de novembre
10 h | Arxiu de Granollers. En línia
Document del Mes de l’AMGr:
“Ban del governador civil de Barcelona
per les eleccions al primer Parlament
de Catalunya, any 1932”
Consulteu-lo a: www.granollers.cat/arxiu
15.30 h | Centre Cívic Jaume Oller
El Petit Oller. Espai per a famílies
de 0 a 3 anys
Es repeteix cada dilluns i dimecres
de 15.30 a 18 h
16 h | Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de
correspondència històrica
“Obrim les cartes de la postguerra”
Aforament limitat. Inscripció gratuïta
al 93 842 67 37 / 93 842 67 62 /
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Es repeteix cada dimecres a les 16 h
16.15 h | Centre Cívic Nord
Aula Oberta: formació en noves
tecnologies
Activitat gratuïta d’accés lliure
Es repeteix tots els dilluns i dimecres
en el mateix horari
17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos)
amb Anna Farrés
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

DIJOUS

19 h | Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició
“Del davantal a la tela”, de Roser Roca
19 h | Centre Cívic Nord
Xerrada sobre l’habitatge
cooperatiu, dins del cicle
de Xerrades d’Economia Social
Inscripcions a:
www.granollers.cat/centrescivics
o presencialment als cinc centres
20 h | Llevant Teatre
Teatre. Cr#sh (tothom pot caure)
Direcció i dramatúrgia
de Miquel Mas Suport
Activitats 360º

4

DIVENDRES

12.30 h | Centre Tecnològic Universitari
Taller d’entrenament en benestar
emocional: “A dormir, rutina del son”
Inscripcions: CAP Vallès i CAP Sant Miquel

DISSABTE

10.30 h | Roca Umbert
Fàbrica de les Arts
Visita guiada. Visita a Gallecs
i trobada amb la Plataforma
en Defensa de Gallecs
Activitat paral·lela al Laboratori
de recerca col·laborativa
11 h | Biblioteca Can Pedrals
BiblioLab. “Biomedicina forense”
Taller familiar (11-15 anys),
amb Funbrain
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
16 h | Ocine Granollers
Cinema infantil en català
Minions: l’origen de Gru
17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista
(+8 anys i adults)
Taller d’animació amb imatges
d’arxius, amb Martina Rogers
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

17.30 h | Centre Cívic Nord
Jocs. Tarda oberta de jocs de taula

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller d’animació amb imatges d’arxiu
Paisatge fabril

18 h | GRA. Equipament juvenil
Concerts. Carmanyola musical

18 h | Centre Cívic Nord
Castanyada popular amb l’AV Hostal

19 h | Cinema Edison
Cinema. La chica salvaje
Es repeteix diumenge en el mateix horari
i dissabte a les 18 h

18.30 h | Plaça de la Porxada
31a Diada dels Xics de Granollers.
Actuació de vigília amb els Castellers
de la Cerdanya

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Travy
Direcció d’Oriol Pla
Activitats 360º

20 h | Llevant Teatre
Teatre. Official presentation of the
gadgets for our salvation,
amb Júlia Barbany
Activitat 360º

20 h | Casino de Granollers
Concert. 50è Cicle de Jazz Granollers
John Stowel & Jordi Farrés

20.30 h | Cinema Edison
Cinema. Pacifiction
Es repeteix dilluns 7 a les 19 h

15
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9 h | Centre de la ciutat
Matinades amb els músics
dels Xics de Granollers

10.30 h | Can Jonch
Centre de Cultura per la Pau
Grup de documentació fotogràfica
de l’Arxiu Muncipal
Es repeteix el dimarts 22
en el mateix horari
Inscripció a: arxiu@granollers.cat
o al tel. 93 842 67 37

DIUMENGE

11 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Ruta per descobrir el festival Panoràmic
Granollers a Roca Umbert
11 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller familiar. “Icones d’un somni”,
amb Nataly Prada
Inscripcions a la Biblioteca Roca Umbert
11.30 h | Plaça de la Porxada
31a Diada dels Xics de Granollers
Actuació amb Castellers de Berga,
Castellers de Sant Cugat i Minyons
de Terrassa
12 h | Cinema Edison
Titelles. Petit Univers, amb Marcel Gros
20.30 h | Cinema Edison
Cinefòrum. Pacification, d’Albert Serra

7

DILLUNS

17 h | GRA. Equipament juvenil
Projecció Open Panoràmic
Es repeteix dilluns 14, dilluns 21
i dijous 24 en el mateix horari
18 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults. “Canva:
dissenya per a les xarxes socials”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
18.30 h | Roca Umbert
Fàbrica de les Arts
Xerrada. “Polítiques del sòl: una recerca
curatorial sobre l’extractivisme
socionatural al territori del Vallès”
A càrrec de Christian Alonso
19 h | Biblioteca Roca Umbert
Inauguració de l’exposició
“Granollers en canvi”, de l’Associació
Fotogràfica Jaume Oller

16

DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+4 anys)
... I va cosir unes ALES,
amb Judith Navarro
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Matriarques”, amb Anna
Boyé, antropòlga i fotoperiodista
Org.: AGEVO
19 h | Cinema Edison
Cinefòrum. Magaluf Ghost Town,
de Miguel Ángel Blanca

9

DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults
“Laboratori d’instruments
musicals electrònics”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
17.30 h | GRA. Equipament juvenil
Activitat juvenil. Plenari de l’Arrel.
Fòrum de les Adolescències
19 h | Centre Cívic Nord Centre
Conferència. “Salut emocional
per a persones majors de 65 anys”
A càrrec de Sònia Sànchez Bartolomé,
psicòloga

10

DIJOUS

18 h | Can Jonch
Centre de Cultura per la Pau
Inauguració de l’exposició
“Dones en l’oblit”

18 h | Museu de Ciències Naturals
Taller d’Il·lustració botànica
amb Xell Campos
19 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Dionís Puig (1853-1921) i els
orígens de la meteorologia a Catalunya”
Org.: Associació Cultural de Granollers
19 h | Museu de Ciències Naturals
Presentació del llibre Volverás a la
Antártida, de Paco Gómez e Hilo Moreno

11

DIVENDRES

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults
“Avança en l’ús del telèfon mòbil”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
11 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Visita guiada a l’exposició “Violencia
natural”, amb l’artista Mayra Martell
11.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults
“Avança en l’ús de l’ordinador”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
18 h | GRA. Equipament juvenil
Concerts. Carmanyola musical
20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Els Pets
20 h | Casino de Granollers
Concert. 50è Cicle de Jazz Granollers
Albert Cirera & Kamarilla
21 h | GRA. Equipament juvenil
Concert del Grup Vocal Inteludi
de la Coral Art9

12

DISSABTE

10 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller. “Assaig sobre la identitat. El
procés creatiu d’autor en zones de risc”
A càrrec de Mayra Martell
10.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos). Em regales
una cançó?, amb Anna Farrés
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Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
11 h | Museu de Granollers
Ruta per descobrir el Festival
Panoràmic Granollers més social!
16 h | Ocine Granollers
Cinema infantil en català
DC Lliga de Supermascotes
17 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller. Labs digitals -16 anys
“Construeix un cotxe intel·ligent
amb Lego Mindstorms”
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
18 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller familiar. “Festa per als ulls”,
a càrrec de Nataly Prada
Inscripcions a la Biblioteca Roca Umbert
18 h | Cinema Edison
Cinema. Un año, una noche
Es repeteix a les 20.30 h, i diumenge
i dilluns a les 19 h
18.30 h | Museu de Ciències
de Granollers
Xerrada. “Sota el pol Nord”,
una conversa amb Marta Estrada
i Raúl Alaejos
20 h | Llevant Teatre
Teatre. Cordèlia,
dirigit per Frederic Roda
Activitat 360º
Es repeteix diumenge 13, a les 19 h
22 h | Sala NauB1. RocaUmbert
Concert amb Xarim Aresté
Entrades a: www.escenagran.cat

13

DIUMENGE

12 h | Cinema Edison
Titelles. Sense lluna, amb la Cia.
Samfaina de Colors (a partir de 2 anys)
17.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Concert de cor i orgue
Cicle “Música del cel”
In honorem Sancta Caecilia
Amb el Cor Jove Amics de la Unió

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Don Giovanni, amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès i el Cor Amics
de l’Òpera de Sabadell

15

DIMARTS

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “El viatge dels aliments”,
a càrrec de Jaume Fàbriga
Org.: AGEVO
18.30 h | Cinema Edison
Cinefòrum. Alcarràs, de Carla Simón
19 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada. “La persecució judicial a l’art”,
amb Abel Azcona, artista
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

16

DIMECRES

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
El Petit Oller: Xerrada “Coeducació
a través del joc i les joguines”
17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+4 anys). Rates,
ratetes i ratolins, amb Mon Mas
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
17.30 h | GRA. Equipament juvenil
Enfeina’t. “L’èxit a l’entrevista!
Prepara-la!”
Es repeteix el 23 a les 10 h
Activitat oberta i sense inscripció

17

DIJOUS

17.30 h | Sala Francesc Tarafa
Story Time (+4 anys) The Frog Prince,
amb Cambridge School
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
18 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de ficció digital infantil
(8-10 anys) Club Ficció en joc:
“Paisatges naturals”
Dinamitzat per Glòria Gorchs i Jan
Valiente

Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
18.30 h | Can Jonch
Centre de Cultura per la Pau
Fase II de Climatubers
Jornada sobre economia circular, gestió
de residus, consum i hàbits conscients
18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès.
“Arnold Schwarzenegger and the
Power of Motivation”
Amb Cambridge School
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
18.45 h | Cinema Edison
Cinema. Festival Fantàstik
Unicorn Wars

18

DIVENDRES

17.30 h | Centre Cívic Can Bassa
Taller familiar. DiverInventores:
“Descobrint inventores”
Taller d’art i ciència
Activitat gratuïta amb inscripció familiar
a: www.granollers.cat/diverdivendres
18 h | GRA. Equipament juvenil
Concerts. Carmanyola musical
19 h | Alliance Française
Concert. Recital de música francesa
amb Miquel Pujadó
20 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Microteatre, organitzat per
Arsènic. Espai de creació
20 h | Casino de Granollers
Concert. 50è Cicle de Jazz Granollers.
Jordi Pegenaute Trio
20 h | Alliance Française
Inauguració de l’exposició
“Femmes en résistance”
20.30 h | Cinema Edison
Cinema. Festival Fantàstik
Curts de competició (Bloc 1)
22.45 h | Cinema Edison
Cinema. Festival Fantàstik
Project Wolf Hunting
17
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DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar (5 a 10 anys)
Magic science. Amb Inorbis
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat
11.30 h | Cinema Edison
Cinema Infantil. Festival Fantàstik
La llegenda del llibre segellat
16 h | Ocine Granollers
Cinema infantil en català
Tadeu Jones 3: La taula maragda
16.15 h | Museu Ciències Naturals
Planetari. “Llegendes del cel”
Adults i infants a partir de 6 anys
Es repeteix a les 17.15 i diumenge 9,
a les 11.15 h i a les 12.15 h
16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar (a partir de 8 anys)
“La vida microscòpica”
18 h | Teatre auditori de Granollers
Taller familiar per a nadons
Univers, espectacle interactiu
per conèixer l’univers
18.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari per a adults
“Mart, el protagonista de la nit”
Es repeteix diumenge 9 a les 13.15 h
18.30 h | Museu de Ciències Naturals
Audiovisual. “L’origen del cinema
als pols de la Terra”
Sessió comentada i dinamitzada
per Fèlix Pérez-Hita
20 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Microteatre, organitzat per
Arsènic. Espai de creació
Entrades a: www.escenagran.cat
20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. L’oreneta,
direcció de Josep Maria Mestres
20.30 h | Cinema Edison
Cinema. Festival Fantàstik
Curts a competició (Bloc 2)

18

22.45 h | Cinema Edison
Festival Fantàstik
Entrega premis Fantàstic Mac
23 h | Cinema Edison
Cinema. Festival Fantàstik. Irati

18.30 h | Cinema Edison
Xerrada. “La influència del cinema
en les escenes de crim o a la inversa”
A càrrec de Joan Bonany, sotsinspector
del Cap de la Unitat Territorial de
Policia Científica i Andrés Hispano

20

23

11 h | Museu de Granollers
Itinerari. “Granollers,
ciutat bombardejada”
Cal fer reserva prèvia

17.30 h | GRA. Equipament juvenil
Plenari de l’Arrel. Fòrum de les
Adolescències. Trobada mensual

DIUMENGE

11 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller familiar. “Interseccions del
paisatge”, amb Nataly Prada
Inscripcions a la Biblioteca Roca Umbert
18 h | Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Microteatre, organitzat per
Arsènic. Espai de creació
Entrades a: www.escenagran.cat
19 h | Teatre Auditori de Granollers
Circ. Semilla, amb la Cia. Tea Tree
Espectacle recomanat
per a infants de 2 a 6 anys
19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Calidoscopi, amb el Cor
de Cambra de Granollers
19 h | Cinema Edison
Cinema. Festival Fantàstik
Mantícora

21

DILLUNS

19.30 h | Casino de Granollers
Xerrada. “El canvi climàtic”,
a càrrec de Tomàs Molina, meteoròleg

22

DIMARTS

18 h | GRA. Equipament juvenil
Xerrada. Cicle Parlem en família:
“Autolesions i suïcidi, en parlem?”
A càrrec d’Ivan Ollé, metge psiquiatre
i responsable clínic de l’Hospital de Dia
d’Adolescents de Granollers

DIMECRES

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès: “Literature and
Critical Thinking: The Great Gatsby”,
amb Inorbis
Activitat virtual
Inscripció a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

24

DIJOUS

18.30 h | Can Jonch
Centre de Cultura per la Pau
Fase II de Climatubers
Jornada sobre qualitat de l’aire
i mobilitat
18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults:
“Pren el control del teu WordPress”
Més informació i inscripcions a:
www.meetup.com/es-ES/
WordPressGranollers
19 h | GRA. Equipament juvenil
Conversa en streaming
“El metapaisatge en l’Antropocè:
la representació de la natura als
videojocs”.
19 h | Museu de Granollers
Visita guiada a l’exposició
“L’infern de Dante”,
de Jordi Diaz Alamà

25

DIVENDRES

9 h | Hospital de Granollers
Edifici del Coneixement
XVI Jornada dels Comitès d’Ètica Assistencial de Catalunya. “CEA’S: on som?”
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17.30 h | Centre Cívic Palou
Taller. Passa’m la recepta
Cuina ràpida de tardor

29

DIMARTS

CLUBS DE LECTURA

20 h | Casino de Granollers
Concert. 50è Cicle de Jazz Granollers
David Viñolas Quintet

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Volcans i el gel de l’infern”,
amb Jordi Camins
Org.: AGEVO

26

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Debat. Taller de pràctica filosòfica

Els Umpa Lumpes (8-9 anys)

16 h | Ocine Granollers
Cinema Infantil en català
El col·legi dels animals màgics

30

Errata (12-16 anys)

DISSABTE

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller. “La vida dins d’un formiguer”
i visita guiada a la Sala d’Invertebrats
A partir de 8 anys
20 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Sonoma,
amb la Cia. La Veronal
Activitat 360º

27

DIUMENGE

11 h | Teatre Auditori de Granollers
Ruta per descobrir el Festival
Panoràmic més escenogràfic!

DIMECRES

17.30 h | GRA. Equipament juvenil
Activitat juvenil
“Tips per motivar-se a buscar feina!”
19 h | Biblioteca Roca Umbert
Inauguració de l’exposició
“Fotografia matemàtica”
Org.: Universitat Popular Granollers

Biblioteca Can Pedrals

La família Melops (6-7 anys)
Asteroide B612 (10-11 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

12 h | Teatre Auditori de Granollers
Visita guiada. Més enllà dels miralls
A partir de 3 anys
Es repeteix a les 17 h

Club de lectura literatura i arts

13 h | Teatre Auditori de Granollers
Clausura del festival
amb la performance Udol
A càrrec d’Enric Maurí i els alumnes
d’Arsènic

Club de lectura Llegir el teatre

28

DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults
“Internet: drets i deures”
Inscripcions a:
www.bibliotequesdegranollers.cat

Teatre Auditori de Granollers

Museu de Ciències Naturals
Club de lectura Taxonomia
Espai Gralla

Llibreria La Gralla
Club de lectura

Parlem de llibres sobre maternitats
Cinema Edison

Club de lectura Cinema

19
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ENTREVISTA A

Pol Garcia Acedo
Membre de la Junta Directiva del Club BM Granollers

Pol Garcia Acedo (Granollers, 1986)
és membre del Club BM Granollers i forma
part de l’actual junta directiva des de 2017.
Des d’aquell mateix any, la Fundació
BM Granollers col·labora en el projecte
de cooperació internacional “Handball à
l’école”, impulsat i finançat per l’Ajuntament
de Granollers amb el suport del Fons
Català de Cooperació, La Ligue Régional
de Kédougou (Senegal) i l’ONG SADEV.
Després d’una aturada de gairebé tres
anys per la pandèmia, el projecte es reprèn
amb una formació tècnica a membres
del club d’handbol local Les Gazelles i
a mestres d’educació física de la regió,
i amb l’organització del torneig escolar
d’handbol per a nenes d’entre 12 i 14 anys,
per promoure els valors de l’esport i evitar
l’abandonament escolar prematur.
Com neix el projecte “Handball à l’école”?

“Handball à l’école” és un projecte de cooperació
internacional que neix pràcticament d’una anècdota,
d’un viatge de l’Alcaldia de Granollers a Kédougou,
al Senegal, l’any 2016. En una conversa informal,
l’aleshores alcalde, Josep Mayoral, va comentar que
dos jugadors dels primers equips del BM Granollers
provenien de famílies d’aquella regió senegalesa i que
Granollers era una ciutat d’handbol. De la conversa
en va sortir un partit improvisat amb un equip
d’handbol femení de Kédougou. I arran d’aquesta
anècdota, des de l’Ajuntament es va decidir que una
cooperació que ja existia anteriorment, derivés cap a
una vessant més esportiva. Un projecte de cooperació
amb l’esport com a instrument per promoure
l’empoderament i la capacitació de les noies.
Per què a Kédougou?

A Granollers i al Vallès Oriental hi ha una comunitat
important i molt activa de persones que provenen
del Senegal i concretament de Kédougou. L’Ajuntament
ja fa anys que desenvolupa projectes de cooperació
amb aquesta regió. I el 2017, agafant l’handbol com
a vincle, vam fer una primera missió a Kédougou per
ajudar a organitzar un torneig d’handbol femení que es
va dir Torneig de l’Amistat. Era una competició petita
en què van participar cinc equips femenins del Senegal.
Durant els dos primers anys, el projecte es va basar
a donar-los suport en l’organització del torneig, per
dinamitzar la pràctica de l’handbol femení a la regió.
20

L’any 2018 vam viatjar-hi amb un equip d’handbol
de noies de Granollers. I aquella missió va suposar un
punt d’inflexió.
Quin canvi va experimentar el projecte?

“Handbol à l’école
és un programa
que transmet
els valors
de l’esport
però que va
molt més enllà,
és una finestra
d’oportunitats”

A partir de 2019 vam decidir assentar unes bases
per fer créixer l’handbol femení i la pràctica esportiva
a la ciutat. Allà tenen moltes dificultats a l’hora
d’organitzar partits perquè el transport és molt car
i els equips no poden viatjar. I això ens va fer pensar
a fer el nostre torneig Coaliment a Kédougou,
com el que fem aquí el Club BM Granollers.
Un torneig escolar d’handbol, que permetés portar
l’esport a les escoles i que després acabés sent una
base per a Les Gazelles, el club d’handbol femení
de Kédougou. Ara el projecte de cooperació està
enfocat en la formació de tècnics, que en acabat
aniran a les escoles a entrenar i a formar les jugadores
que participaran en les trobades escolars.
Quina acollida ha tingut el nou torneig escolar?

L’organització del torneig i el fet que donéssim
impuls a l’handbol, va portar una allau de noies que
volien formar part de Les Gazelles. L’equip ha anat
progressant i aquest any ha pujat a primera divisió.
El 2020 la covid ho va aturar tot, però aquest mes
d’octubre hem tornat a Kédougou durant deu dies a
fer la formació d’entrenadors. Es tracta d’un curs de
minihandbol, el sistema que fem aquí a Catalunya
en què les jugadores petites juguen en un camp més
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“Jugant a handbol parlem tots el mateix idioma.
L’esport és una eina per construir ponts
entre ciutats i entre cultures”
reduït, amb defensa individual... Les estem formant
d’acord amb la nostra experiència: creiem que és la
manera d’engrescar les noies a jugar, perquè s’ho
passin bé i es mantinguin jugant a handbol.
Quins beneficis aporta aquest projecte de cooperació?

La nostra intenció és que les nenes juguin a handbol
a l’escola. En aquesta etapa, entre els 12 i els 15
anys, al Senegal hi ha un gran abandonament escolar.
Moltes noies es casen o se les reclama per fer tasques
domèstiques a casa. Amb aquest programa allarguem
l’estada a l’escola i evitem l’abandonament prematur.
“Handball à l’école” és un programa que transmet
els valors de l’esport, però que va molt més enllà,
és una finestra d’oportunitats. Per a algunes nenes,
és el primer contacte amb l’esport. Les noies
practiquen handbol, però a més a més tenen una
sèrie d’avantatges per participar-hi: classes de reforç,
material escolar, cursos d’educació sexual, xerrades
de sensibilització a les famílies...

“L’objectiu no és
tenir jugadores
d’handbol de
primer nivell, sinó
empoderar-les,
endarrerir
uns anys
l’abandonament
escolar
i, fins i tot,
oferir-los
oportunitats
laborals”

I l’empoderament i la lluita per la igualtat de les dones.

Sens dubte. És una manera atractiva de treballar
l’empoderament, a través de l’esport. L’objectiu
no és tenir jugadores d’handbol de primer nivell,
sinó empoderar-les, endarrerir uns anys
l’abandonament escolar i, fins i tot, oferir-los
oportunitats laborals. La idea és que les mateixes
jugadores de Les Gazelles siguin les futures
entrenadores de les escoles. Per a moltes de les
noies, el propòsit és viatjar a Europa i ser jugadores
professionals. El projecte “Handball à l’école”
els ofereix l’oportunitat de viatjar, de conèixer
altres persones i també de fer d’entrenadores,
d’àrbitres, de voluntàries dins el seu club...
Per a les noies l’handbol s’acabava als 16 o 17 anys;
ara tenen l’oportunitat de continuar involucrades
en aquest esport que s’estimen mentre fan coses
per a la seva comunitat.

Pol Garcia Acedo i Aleix Causa,
amb l’equip de les Les Gazelles
i els entrenadors locals
de Kédougou del projecte
“Handball à l’école”, en l’últim
entrenament de la formació
tècnica d’octubre de 2022

en volem fer dues, amb més presència sobre el
terreny per consolidar el projecte. També treballem
perquè les nostres formacions siguin homologades,
reconegudes per la Federació Senegalesa d’Handbol.
I l’any vinent volem incidir en la sensibilització
dins del BM Granollers perquè el projecte es conegui.
Ara que ja hi ha una base sòlida, és el moment
d’explicar-lo i d’involucrar-hi tot el club, els i les
tècniques, les jugadores...
Algun possible intercanvi amb les jugadores?

L’experiència d’intercanvi que vam fer el 2018
a Kédougou va ser meravellosa. En un país tan
diferent, en el moment en què les noies van començar
a jugar handbol, totes les diferències culturals
van desaparèixer, no hi havia obstacles d’idioma,
ni culturals... Ràpidament va haver-hi una connexió.
Jugant a handbol parlem tots el mateix idioma.
A la nostra ciutat ja tenim una experiència àmplia
amb la celebració de la Granollers Cup i d’altres
competicions esportives. Són esdeveniments que
obren la ment, que uneixen. L’esport és una eina
per construir ponts entre ciutats i cultures.
El projecte és ple de possibilitats, també d’intercanvis,
en totes dues direccions. Jugadores de Granollers
que puguin tornar a Kédougou, i entrenadors
i jugadores que puguin venir cap aquí.
S’havia intentat que Les Gazelles vinguessin
anteriorment: no va poder ser, però sí que
s’ha aconseguit que totes tinguin document
d’identitat i passaport. Esperem que ben aviat puguin
participar a la Granollers Cup.

Quins projectes de futur teniu?

De cara a l’any que ve estem treballant en la fase
següent: consolidar els entrenaments a les escoles
i començar a fer trobades a través de competicions
entre els equips escolars. El primer any hem arribat
a 125 noies de cinc escoles i la intenció és doblar-ne
el nombre i arribar a les 250 alumnes.
També continuarem fent formacions sobre el terreny.
Aquest mes d’octubre hem fet una estada de deu dies
oferint cursos de monitoratge d’handbol. Fins ara
hem fet una formació anual i de cara a l’any que ve
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Els grups municipals opinen
D’ordenances
i pressupostos

Primàries

Des de fa ja quatre anys, cada mes de
novembre, sembla que els de Primàries
escrivim el mateix discurs. Quan podrem
fer un debat d’ordenances i pressupostos
conjuntament? L’any passat vàrem enviar
una pregunta oficial al respecte i vàrem
rebre una resposta que, aparentment,
sembla força convincent. Se’ns diu que
el calendari ens condiciona i que per
això una cosa ha d’anar davant de l’altra.
Tanmateix, les diferents regidories fa
setmanes que pensen i treballen en els
seus pressupostos. Què costaria participar
en aquestes decisions? El grup que té
la majoria ha de prendre decisions,
d’acord, però seria tan difícil que la resta
hi tinguéssim res a dir?
Aquest any, el context ens marca la
tendència. És difícil congelar taxes
(encara que hi hagi ajuntaments
socialistes que ho facin) perquè la
despesa s’ha disparat. De fet, la pujada
de les ordenances podria ser, fins i tot,
comprensible. El problema és que s’ha
fet de forma homogènia i sense aprofitar
les oportunitats que les decisions del
Ple permetien. Li vàrem dir al regidor
d’Hisenda i ho reiterem: les ordenances
i els pressupostos van més enllà dels
números, són l’espai on els governs
marquen la seva línia. Aleshores, si des
del febrer hi ha una moció aprovada
per tal de plantejar una nova taxa als
caixers automàtics, per què no s’ha fet
al debat d’ordenances? Per què quan
l’hem proposada, basant-nos en la moció
aprovada al Ple de febrer, no se’ns ha fet
cas? Segurament, la nostra proposta no
generaria uns ingressos estratosfèrics,
però segur que gravaria aquells que
tenen més i no el 100 % de les famílies
amb la pujada de 10 euros en la taxa de
recollida d’escombraries.
Més enllà del tema pressupostari, des
de Granollers per la Independència
– Primàries ens plantegem: quin
recorregut tenen les mocions aprovades
pel Ple en un ajuntament amb majoria
absoluta? A jutjar per les ordenances, no
gaire... I això ha de canviar.
Joan Ricart Angulo

Regidor del Grup Municipal de Primàries
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Bajada
de impuestos,
el ADN de Cs

Cs

El equipo de gobierno en el
Ayuntamiento de Granollers ha vuelto
a subir los impuestos un año más.
Ésta vez, para cubrir la subida del gasto
energético, que se ha duplicado, y la subida
del IPC de los sueldos de los trabajadores.
El presupuesto del consistorio tiene
un remanente de tesorería de alrededor
de 3 a 4 millones de euros anuales,
esto quiere decir que tranquilamente
se podría asumir las subidas mencionadas
sin la necesidad de tener que tocar
los impuestos. Simplemente, ajustando
el presupuesto a las necesidades reales
para que no tuviese ese sobrante
de tesorería cada año.
En el pleno de ordenanzas de este mes
pasado, nuestro voto fue en contra
de la subida de impuestos, al igual que
lo hemos hecho en los años anteriores.
En nuestro turno de palabra en el Pleno,
dejamos claro que no tiene ningún
sentido seguir ahogando económicamente
a familias, comercios y empresas
de la ciudad. A éstos también les han
subido los suministros, además del carro
de la compra o las materias primas.
Son momentos muy duros para los
ciudadanos; la inflación de los precios
junto con la subida de las hipotecas y
los préstamos bancarios están golpeando
con dureza a los vecinos y vecinas de
nuestra ciudad, y no es el momento de
subir impuestos. Es momento de ponerse
al lado de los ciudadanos y ciudadanas,
de los comerciantes y empresarios para
conocer en qué y cómo poder ayudarles.
En el ADN de nuestro partido se
encuentra la bajada de impuestos.
Siempre hemos defendido unos
impuestos bajos y acordes a los servicios
que se prestan. Allí donde hemos tenido
y seguimos teniendo responsabilidades
de gobierno, hemos llevado a cabo
esa práctica y los resultados se encuentran
a la vista de todo el mundo. En Cataluña
pagamos los impuestos más altos de toda
España, mientras los servicios en ningún
caso son los mejores. Los ciudadanos
deberían tomar nota.
Jorge Pavón Alvarez

Portavoz del Grupo Municipal
Cs Granollers
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Ordenances
i piscines

Junts

Per un model
esportiu públic
i popular

ERC

Transformem
la ciutat

PSC

El dimarts 25 d’octubre el Ple municipal
va tractar i aprovar, amb l’abstenció del
nostre grup, les ordenances fiscals per al
2023. La guerra d’Ucraïna ha provocat
una afectació econòmica global, que ha
desencadenat un increment dels costos
energètics i de matèries primeres i, per
tant, un augment de la inflació. Això ha
representat un esforç extra no només per
a l’Ajuntament, sinó també per a totes
les famílies, que han notat una capacitat
menor d’estalvi que tindrà conseqüències
en els propers mesos, sobretot amb
l’arribada de l’hivern. Moltes famílies
ja ho estan experimentant, per exemple,
amb la revisió de les hipoteques. Tot això
comportarà un increment de les tensions
de tresoreria de les llars dels granollerins.
Les propostes d’aquest grup històricament
han sigut de rebaixar la càrrega
d’impostos de forma justa i raonable
sobre les empreses i els ciutadans, perquè
quedi un marge que permeti que la gent
estalviï i tiri endavant, i les empreses
puguin créixer. Nodrir el teixit econòmic
de la ciutat és un element troncal per
nosaltres. Enguany, l’Ajuntament, per
aquest increment dels costos, tenia mala
peça al teler. Mal moment per abaixar
impostos, tot i que sembli contradictori.
L’Ajuntament necessitava incrementar
la recaptació.
L’ordre del dia de la sessió també
va abordar la crisi del Club Natació
Granollers, amb la concessió d’una
subvenció extraordinària de 200.000 €.
La situació que viu des de fa un mesos
el Club Natació Granollers, concessionari
del servei de la piscina municipal des
de 2002, és complicada i entenem que
l’Ajuntament hagi de prendre mesures.
Però amb la proposta que es va presentar
al Ple, l’equip de govern ens va demanar
un acte de fe. Des de Junts ens fem unes
quantes preguntes: estem salvant el club?
Volem rescatar la concessió? Quina és
l’estratègia? En un tema molt seriós s’està
fent molt electoralisme. Des de l’equip de
govern, també. Davant d’aquesta situació,
demanem al govern del PSC claredat i a
l’alcaldessa, que lideri aquest tema.

Al Ple d’octubre, el govern del PSC
va votar en contra d’una moció
d’Esquerra Republicana per garantir
un model d’esport públic i popular
a Granollers. Junts, C’s i Primàries,
s’hi van abstenir.
La moció anava lligada a la situació
actual de les piscines i del Club Natació
Granollers. Des d’Esquerra Republicana,
proposàvem assumir el manteniment
de l’equipament; fer-lo autosuficient
energèticament; ajudar el CNG a
mantenir el seu projecte esportiu
i social; revisar les condicions de la
concessió per adequar-la a l’actualitat;
aconseguir el compromís de les forces
polítiques per mantenir un model
públic; i obrir les instal·lacions en cas
d’onada de calor i per necessitats de
salut, socials i educatives. Això és el que
entenem com a model esportiu públic
i popular.
Es tracta de posar per davant oferir
un servei públic i de qualitat als usuaris
i famílies i, per extensió, a tota la
ciutadania. El mes de juliol, l’Ajuntament
va aprovar un conveni per intervenir
el club –aleshores ja vam demanar
una auditoria– precisament per evitar
situacions com el tall del gas que hi
ha hagut a l’octubre. Al Ple vam toparnos altre cop amb l’immobilisme del
govern, que durant els últims mesos
ha estat molt hermètic amb
la problemàtica de les piscines.
Creiem que hi ha hagut una deixadesa
històrica de l’Ajuntament envers
l’equipament –els vasos de la piscina
actualment amb les obres paralitzades,
per exemple, no s’havien tocat des de feia
50 anys– i temem una possible futura
externalització del servei.
És per això que vèiem com una
oportunitat impulsar una moció que,
finalment, no va prosperar. És evident
que Granollers ha d’avançar cap a
un nou model esportiu al servei
de la ciutadania. Seguirem treballant
perquè així sigui.

La nostra ciutat, Granollers,
no és una excepció: estem suportant
les conseqüències d’una crisi originada
en primer terme per la guerra
provocada per la invasió de Rússia
a Ucraïna. Una guerra al mig d’Europa
amb connotacions econòmiques
evidents, crisi energètica, inflació
disparada, tipus d’interès alt.
Ara és l’hora un cop més de governs
estables a tots nivells, forts i amb
horitzons clars i previsibles,
en una paraula, segurs.
I no ens podem quedar aturats,
treballem amb objectius per seguir
transformant la ciutat dibuixant
el futur que volem, per assolir
el Granollers que vam definir en el Pla
Estratègic 2030, una ciutat on es pugui
viure millor, aprofitant els fons europeus
Next Generation que ens serveixen
per impulsar nous projectes.
A través de les aliances en matèria
d’infraestructures i mobilitat amb
el Ministeri, ampliant i millorant
els recursos i equipaments d’atenció
sanitària amb el Departament de Salut
del govern de Catalunya.
Amb oportunitats per a tothom,
apostant per la formació professional,
apropant l’educació, l’esport, la cultura,
la llengua i les tradicions a tota la
ciutadania, amb ajuts d’emergència
social, incrementant el nombre
d’habitatge social i lloguer assequible.
Per fer de Granollers una ciutat més
neta i segura, apostant per una ciutat
més endreçada i augmentant
la recollida selectiva de residus.
Millorant la coordinació i la cooperació
entre els diferents cossos policials,
i fomentant el civisme i la convivència.
Seguim transformant Granollers en
una ciutat més verda i sostenible,
naturalitzant l’entorn del riu Congost i
amb més verd urbà. Pacificant el trànsit
per reduir-ne les emissions, i impulsant
les energies netes i la rehabilitació
energètica dels habitatges.

Àlex Sastre i Prieto

Núria Maynou Hernández

Jordi Terrades

Portaveu Junts per Granollers

Portaveu d’ERC-AM

Portaveu del PSC a l’Ajuntament
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Tot són
beneficis
PER QUÈ CAL RECICLAR OLI?
L’oli no es dilueix amb l’aigua.
Si s’aboca per l’aigüera es converteix
en un residu altament contaminant
i perjudicial pel medi ambient.

NO HEM DE LLENÇAR L’OLI
PER L’AIGÜERA, PERQUÈ...

COM RECICLAR?
1

Espera que l’oli es refredi

2

Reutilitza un pot o una ampolla de
plàstic com a recipient per guardar l’oli
usat a la cuina. Ajuda’t amb un embut!

3

Porta el recipient d’oli usat ple
al punt de recollida més proper

ELS BENEFICIS DE RECICLAR
L’OLI DE MANERA CORRECTA...

Un litre d’oli contamina 1.000 litres d’aigua

Preservem el medi ambient

Diﬁculta la depuració de les aigües
residuals urbanes

Garantim la seva conversió en energia
neta i renovable com el biodièsel

Provoca l’obstrucció d’aixetes
i canonades de la nostra llar

En podem obtenir sabó, productes
cosmètics o pintures i vernissos

