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REPORTATGE
Granollers rep 1,3 milions d’euros 

dels fons Next Generation per a 
dos projectes d’habitatge protegit 

ENTREVISTA 
Associació Cultural de Granollers

75è aniversari
Ricard Caussa, Lambert Botey,

Jaume Dantí i Montse Homs

ACTUALITAT
El pressupost per al 2023 aposta  

per l’equilibri i la contenció  
i posa les persones al centre

Obres de reforma  
de la plaça de Jaume I

Granollers, contra les
violències sexuals i de gènere



Nevada de 1962

Vista de la plaça de la Porxada en la nevada  
del Nadal de 1962

Fotografia d’autor desconegut / AMGr

UNA MIRADA AL PASSAT

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

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

Exposicions desembre

EXPOSICIONS PERMANENTS 

Museu de Granollers 
“In illo tempore”  
El Granollers romà 

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

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

 Museu de Ciències Naturals 
“Tu investigues” 

Sala d’Invertebrats 

Aula de Malacologia  
Frederic Travé 

Aula de Paleontologia  
Joan Maria Viader 

EXPOSICIONS TEMPORALS

Museu de Granollers 
Fins al 5 de febrer
“L’infern de Dante” 
Jordi Diaz Alamà

Del 16 de desembre al 9 d’abril
“Granollers” 
Bernat Barris

Ajuntament de Granollers
Del 2 de desembre al 8 de gener
“60 anys de la gran nevada.  
10 anys d’exposicions de l’Arxiu!”

Bibiloteca Roca Umbert
Fins al 30 de desembre
“Fotografia matemàtica“ 

Centre Cívic Nord
De l’1 al 23 de desembre
“La visió del meu món”

Espai tranquil Barbany
Del 6 de desembre al 12 de gener
“Diaris revistes i magazins”
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“Ajudeu-nos a millorar la distribució” 
si sou ciutadà/ana de Granollers i per qualsevol motiu no 
rebeu aquest butlletí cada mes a casa vostra, o el rebeu 
en mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 15 o 
enviant un missatge de correu electrònic a:
premsa@granollers.cat

TELÈFONS D’INTERÈS
ABS GRANOLLERS OEST – CANOVELLES 93 846 83 28

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD – LES FRANQUESES 93 861 80 30

ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL 93 879 16 25

HOSPITAL 93 842 50 00

AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 112

ATENCIÓ A LES DONES EN 900 900 120
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 

BOMBERS 112

MOSSOS D’ESQUADRA 112 / 93 860 85 00

POLICIA LOCAL 93 842 66 92 

POLICIA NACIONAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 860 44 47

OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC) 93 842 66 10

OFICINA DE SUPORT A LES 93 842 68 33
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 93 842 67 89

AVISAR CONTENIDORS PLENS 900 897 000
(PAPER, ENVASOS I VIDRE)

Fotografia de la portada: “El magatzem dels desitjos”. Instal·lació artística 
de Xevi Bayona, a la plaça de la Porxada (Foto: Xavi Solanas).
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 2, 16 i 23 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT DEL DISC
Divendres 2 i dissabte 3 de desembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

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

MERCAT ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 3 i 17 de desembre
Plaça de les Olles

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de desembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 31 de desembre
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 10 i 31 de desembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE SEGONA MÀ DE PONENT
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Diumenge 11 i 18 de desembre
De 8 a 14 h. Passeig del parc de Ponent  
i carrer Rafael de Casanova

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 17 i 24 de desembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

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

MERCAT DE SEGONA MÀ 
AV GRANOLLERS NORD
Diumenge 18 de desembre
De 10 a 14 h. Jardins d’Apel·les Mestres

MERCAT DE SEGONA MÀ
ASSOCIACIÓ JUNTOS POR LOS NIÑOS
Dissabte 31 de desembre
De 9 a 15 h. Plaça Llibertat

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

Informació actualitzada a: www.granollers.cat/agenda
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REPORTATGE

L’Ajuntament dona resposta a la 
demanda d’habitatge assequible 
a la ciutat i, per això, aposta per 
ampliar el parc públic d’habitatges 
de lloguer. L’objectiu a assolir en els 
pròxims quatre anys és superar el 
centenar de pisos públics de lloguer 
assequible, una fita que ja està en 
marxa amb l’acord amb l’INCASÒL, 
que construirà al barri del Lledoner 
57 habitatges.
D’altra banda, la ciutat ha rebut una 
subvenció d’1.358.000 euros per a 
dos projectes d’habitatge cooperatiu 
que permetran construir 29 pisos al 
carrer Rosselló, i 17, al passeig de la 
Muntanya.

Granollers rep 1,3 M€ dels Next Generation 
per a projectes d’habitatge protegit

El 29 de novembre, l’Ajuntament i l’Institut 
Català del Sòl, INCASÒL, van signar el dret  
de superfície a 75 anys, prorrogable a 99 anys, 
d’un solar del barri del Lledoner que permetrà 
la construcció d’un edifici d’habitatges  
de lloguer assequible. 

La signatura d’aquest acord implica que 
l’Ajuntament posa a disposició de l’INCASÒL  
els terrenys del carrer del Ripollès, 75-85,  
que compten amb una superfície de 2.320 m²  
de sòl i 7.004 m² de sostre, per a la promoció  
de 57 habitatges de lloguer assequible,  
les places d’aparcament corresponents  
i locals comercials en planta baixa. 

Aquest projecte se suma a d’altres que 
permetran augmentar els habitatges  
de lloguer assequible a la ciutat. I és que  
l’accés a l’habitatge és un dels principals reptes 
que la ciutat entoma en el marc del Pla Local 
d’Habitatge de Granollers. Així, es construiran 
17 habitatges de lloguer assequible  
al passeig de la Muntanya i 29 habitatges  
dins d’un projecte cooperatiu al carrer Rosselló. 

A més, el passat mes de juny es van aprovar dos 
projectes d’urbanització i de reparcel·lació al 
centre que permetran la construcció  
de 150 habitatges, prop d’una cinquantena  
dels quals seran de protecció oficial i 7,  
de lloguer assequible. Un situat a l’illa 

delimitada pels carrers de Quevedo, Llevant, 
Josep Pinyol i Orient, entre l’avinguda Sant 
Esteve i les vies del ferrocarril; i l’altre, al costat 
del camp de futbol del carrer Girona, entre els 
carrers d’Agustina d’Aragó, Tetuan i Minetes.

57 habitatges de lloguer assequible 
al Lledoner

L’edifici d’habitatge de lloguer assequible que 
l’INCASÒL construirà al barri del Lledoner serà 
una realitat d’aquí a 4 anys, l’any 2026. Dels 57 

En aquest solar del carrer 
Ripollès, al barri del Lledoner, 
es construiran 57 habitatges 
de lloguer assequible

L’Ajuntament ha cedit a 
l’INCASÒL el solar al barri del 
Lledoner per a la construcció 
d’habitatges de lloguer 
assequible
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habitatges que hi haurà, es reservarà un mínim 
del 25 % per a joves menors de 35 anys amb la 
voluntat que els joves tinguin opció a quedar-se 
a viure a la ciutat.

L’alcaldessa Alba Barnusell va explicar que  
“fa mesos que treballem en aquest projecte i ara, 
per fi, és una realitat” i va afegir que “treballem 
diferents línies per donar resposta a la demanda 
d’habitatge assequible a la ciutat. I ho fem 
a través de les aliances, amb la Generalitat, amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
(MITMA), projectes d’habitatge cooperatiu,  
la captació d’habitatges buits de particulars,  
i amb convenis amb entitats bancàries”.

En aquest cas, l’aliança amb l’INCASÒL també 
implicarà que el nou edifici tingui solucions 
constructives i energètiques sostenibles d’acord 
amb els principis de l’Agenda 2030 per a la 
transició energètica. D’aquesta manera, es 
preveu convocar el concurs per a la redacció de 
projectes arquitectònics a l’inici del 2023, posant 
èmfasi en el fet que les propostes siguin d’una 
qualitat arquitectònica excel·lent.

Aliances i fons europeus

L’Ajuntament també treballa amb altres 
administracions per augmentar el parc 
d’habitatge de lloguer assequible disponible  
a la ciutat. Una d’aquestes aliances és el 
protocol signat el passat mes de setembre  
entre el Ministeri de Transports, Mobilitat  
i Agenda Urbana (MITMA), la Generalitat  
de Catalunya i l’Associació de l’Arc Metropolità 
per la construcció de més habitatge de lloguer 
social o assequible als 9 municipis de l’Arc, 
entre els quals hi ha Granollers.

D’altra banda, aquest novembre l’Ajuntament  
de Granollers ha rebut 1.358.000 euros  
de subvenció dels fons europeus Next 
Generation per a dos projectes d’habitatge 
protegit presentats a la convocatòria 
del Programa d’ajuts a la construcció 
d’habitatges en arrendament social en edificis 
energèticament eficients del Pla  
de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Mig milió d’euros es destinarà a un projecte 
d’habitatge cooperatiu per construir 29 
habitatges al carrer Rosselló i la resta, a l’edifici 
de 17 habitatges del passeig de la Muntanya.

L’Ajuntament ha rebut prop de 850.000 euros 
de subvenció dels fons europeus  
Next Generation per a la construcció  
de l’edifici de 17 habitatges de lloguer social 
en el solar municipal situat al passeig  
de la Muntanya, 187. Aquesta subvenció 
servirà per fer front als gairebé 3 milions 
d’euros previstos per aquest projecte previst 
en el Programa d’Actuació Municipal  
i en el Pla Local de l’Habitatge, que promou 
l’Ajuntament per donar resposta a la 
necessitat d’habitatge assequible a la ciutat.

De fet, aquest projecte ha rebut la quarta 
millor puntuació de tot Catalunya de  
les propostes presentades a la convocatòria 
del Programa d’ajuts a la construcció 
d’habitatges en arrendament social, que  
ha valorat la maduresa del projecte i el model 
de sostenibilitat i eficiència energètica.

Ja s’ha iniciat el procés de licitació  
per adjudicar el projecte d’obres d’aquest nou 
edifici que estarà format per 17 habitatges 
i comptarà amb 1.733,60 m² de superfície 
construïda per sobre del nivell d’accés.  
Es preveu que tingui 6 i 3 plantes amb dues 
façanes, zones comunitàries, coberta verda  
una terrassa d’ús compartit, i sistemes 
d’eficiència i estalvi energètic. El termini previst 
d’execució de les obres serà de 18 mesos.

Imatge virtual de l’edifici  
de lloguer social que  
es construirà a la cantonada 
del passeig de la Muntanya  
i l’avinguda Francesc Ribas

17 habitatges de lloguer social 
al passeig de la Muntanya
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El Ple municipal va aprovar el mes de novembre 
en sessió extraordinària el pressupost general  
per al 2023 amb els vots a favor del PSC, 
l’abstenció de Junts per Granollers i els vots  
en contra d’ERC, Ciutadans i Primàries.

El pressupost total per al 2023 és de 104 milions 
d’euros, un 7,5 % més que el de 2022.  
Es tracta d’un pressupost de contenció i equilibri  
d’acord amb l’actual situació socioeconòmica. 
Així, l’increment de recursos es destina sobretot 
a fer front a despeses marcades pel context 
econòmic actual, com l’augment de preu dels 
subministraments, i fa també una aposta  
per l’àmbit social, la neteja, el manteniment  
de la ciutat, la seguretat i la convivència ciutadana. 
També es destinen bona part dels recursos 
públics a polítiques econòmiques de dinamització 
i a polítiques socials que posen les persones  
al centre.

Nova planta solar fotovoltaica a Can Cabanyes

La inversió més elevada prevista  
en el pressupost municipal de 2023  
són els 2,7 M€ que es destinaran a la nova 
planta solar fotovoltaica per al consum 
col·lectiu d’infraestructures comarcals. 
S’ubicarà al polígon ambiental de  
Can Cabanyes, en un espai de 40.000 m2 
de superfície sobre terra, als terrenys de  
l’antic abocador municipal.

La futura infraestructura tindrà una potència 
de 2,6 MW pic (potència màxima) amb una 
producció anual estimada de 4.139 MWh  
i un estalvi d’emissions de 1.990 tones de CO2. 

La planta fotovoltaica preveu la connexió a 
la xarxa i destinar el 54 % de la producció 
al subministrament elèctric de la planta de 
compostatge del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Oriental i de l’estació 
depuradora d’aigües residuals, titularitat del 
Consorci Besòs-Tordera. El 46 % restant  
de la producció serà per a altres 
consumidors de l’entorn.

El projecte s’emmarca dins del Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima  
de Granollers, aprovat el 2016. Per construir 
aquesta planta l’Ajuntament de Granollers 
ha rebut un ajut d’1,5 M€ del Programa 
sectorial Renovables 2030 de la Diputació  
de Barcelona de suport a les inversions 
locals pel clima, amb l’objectiu de contribuir 
a assolir els objectius del nou Pacte  
de les Alcaldies.

La inversió augmenta un 16,5 %. I és que aquest 
2023 es començaran a desenvolupar gran part 
dels projectes Next Generation concedits a 
l’Ajuntament. Granollers és una de les ciutats 
metropolitanes que ha rebut més aportacions 
d’aquests fons europeus que permeten una 
transformació de la ciutat cap a un model 
més verd i sostenible. Es fa una aposta per la 
transició energètica i les energies renovables 
amb la rehabilitació energètica d’edificis, 
públics i privats, la creació de més zones verdes, 
millores en les places i carrers de la ciutat,  
la plantació de 500 arbres, i també amb projectes 
locals i globals que responguin a ciutats més 
justes, igualitàries, inclusives i sostenibles.

El pressupost municipal reforça i manté  
les aliances amb altres administracions  
en l’àmbit de la salut, les polítiques socials,  
les infraestructures i la transició energètica.

Un pressupost 
centrat en 

l’àmbit social,  
la neteja,  

la seguretat  
i la convivència 

ciutadana 

El pressupost per al 2023 aposta per l’equilibri  
i la contenció i posa les persones al centre

En aquest espai  
està prevista  
la construcció  
de la nova planta  
solar fotovoltaica  
de Can Cabanyes

ACTUALITAT
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El pressupost, en xifres

EDUCACIÓ
20%

DESPESES
GENERALS

20%

MANTENIMENT
I NETEJA
18%

COHESIÓ
SOCIAL
11%

CULTURA I
COMUNICACIÓ

9%

SEGURETAT
8%

MOBILITAT
4%

ACTIVITAT
ECONÒMICA

4%

ESPORTS
3%

URBANISME 
I HABITATGE

2%

INFÀNCIA
I JOVENTUT

1%

Planta solar 
a Can Cabanyes:
2.700.000 euros

Reforma de l’espai 
de les piscines cobertes:

1.900.000 euros

Renaturalització del riu Congost 
i del parc del Congost:
1.813.453,88 euros

Edificis d’habitatge 
de lloguer social:

827.000 euros

Pas inferior a les vies de l’estació
de la línia del nord (R3):

575.000 euros

Pla de mesures 
d’estalvi energètic:

500.000 euros

INVERSIONS
MÉS RELLEVANTS

2023

Millora de l’envolupant
 i de l’enllumenat de l’EMT:

470.000 euros

Ajuts per a la rehabilitació 
energètica i l’accessibilitat:

440.000 euros

Climatització del 
Museu de Granollers:

400.000 euros 

Creació de nous carrils bici:
300.000 euros

Arbres i jardins, jocs infantils 
i remodelació d’espais verds:

180.000 euros

Instal·lació fotovoltaica 
a l’escola Salvador Llobet:

58.000 euros

Next Generation

Next Generation

DESPESES ORDINÀRIES PER ÀREES 2023

PRESSUPOST TOTAL
104.149.789 euros 
7,5% més que el 2022

DESPESA TOTAL
90.475.223 euros 
6,2% més que el 2022

INVERSIÓ TOTAL
13.674.567 euros 

16,5% més que el 2022
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Obres de reforma de la plaça de Jaume I

El mes de novembre han començat les obres  
de reforma de la plaça de Jaume I. 

Situada al nord de la ciutat i més coneguda  
com a plaça del Lledoner, la remodelació  
consisteix a renovar i reordenar la plaça per 
afavorir la convivència amb espais més segurs, 
acollidors i naturalitzats.

L’actuació segueix criteris de sostenibilitat  
i accessibilitat, i permetrà solucionar els problemes 

de desnivell amb nous paviments permeables  
que aprofitaran les aigües pluvials i reduiran  
la temperatura.

Amb l’objectiu d’augmentar els espais d’ombra, 
s’ampliaran les zones arbustives i es renovarà  
part de l’arbrat, que es replantarà en altres punts 
de la ciutat.

La plaça mantindrà el seu aspecte, amb el centre 
per a festes i trobades, els plàtans perimetrals,  
la zona del passeig amb bancs per seure i els 
elements singulars: el tauler d’escacs gegant,  
el conjunt escultòric i els fanals emblemàtics  
de les cantonades, que es restauraran.

La reordenació vetllarà per la seguretat ciutadana, 
evitant que quedin racons amagats o foscos, 
i ressituant la zona de jocs infantils renovada 
separada dels carrers on passen vehicles.

Durant les obres no es preveuen afectacions  
de mobilitat, si bé la parada d’autobús  
es desplaçarà uns metres.

La reforma, a càrrec de l’empresa Estructuras 
y Obras la Roca SL, té un pressupost de prop 
de 410.000 euros i una durada prevista de cinc 
mesos.

Millora del vial d’accés  
al centre penitenciari  
de Quatre Camins

Imatge virtual simulada 
de com quedarà la plaça 
Jaume I després de la 
reforma
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El passat 11 de novembre, el diputat d’Infraestructures i 
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Pere Pons,  
i l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell,  
van visitar la millora del vial d’accés al centre 
penitenciari de Quatre Camins.

Tot i que en el futur es preveu l’execució d’un nou  
accés al centre penitenciari directament des de l’enllaç 
de l’autopista AP-7 amb la carretera BP-5002, ara s’hi 
accedeix des de l’enllaç de les carreteres C-35 i BP-5002, 
mitjançant un vial d’accés rural.

L’actual vial d’accés coincideix amb l’antic traçat  
de la BP-5002, és titularitat de la Diputació de Barcelona  
i està situat al terme municipal de Granollers.

L’actuació en aquest tram de 59 metres, pel qual circulen 
més d’un miler de vehicles cada dia, representa una 
millora del vial, així com de la senyalització, l’accés  
i la seguretat, sobretot en el tram del pont sobre les vies 
de ferrocarril, que es trobava en mal estat. 

Durant la visita, l’alcaldessa va destacar la importància  
de “dignificar aquest accés i millorar la seguretat viària  
del pont”.Obres de millora de l’accés al centre penitenciari de Quatre Camins



Fins al 19 de desembre les persones propietàries que vulguin cedir el 
seu habitatge per ser arrendat a través de la Borsa de Lloguer Municipal 
poden demanar a Granollers Habitatge un ajut de 1.000 euros. Aquesta 
subvenció s’atorga per compensar la rebaixa o reducció del preu de 
lloguer que determina la Borsa de Lloguer Municipal respecte el preu  
del mercat del lloguer lliure.

Per rebre aquest incentiu cal complir un seguit de condicions:

• La vigència del contracte ha de ser de, com a mínim, cinc anys, 
i ha d’haver estat formalitzat a partir del gener de 2020 i fins al  
19 de desembre de 2022.

• L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat i certificat energètic.

• En cas de no tenir algun d’aquests documents la Borsa de Lloguer 
Municipal també els incentiva amb un límit de 200 euros per habitatge 
per les despeses de tramitació, honoraris tècnics, visats i taxes 
de tramitació.

L’objectiu d’aquestes subvencions és mobilitzar el parc privat 
d’habitatges buits a Granollers per destinar-los a lloguer, mitjançant  
la Borsa de Lloguer Municipal, a través de les condicions d’ús i preus  
que estableix aquest servei municipal.

La Borsa de Lloguer Municipal fa d’enllaç entre les persones propietàries 
i les persones que busquen un habitatge de lloguer per sota del preu de 
mercat. A més tramita els contractes de lloguer i en fa un seguiment del 
cobrament i bon ús dels habitatges durant tota la durada de l’arrendament. 
També, a través del sistema Avalloguer, cobreix la propietat de fins a sis 
mensualitats en cas d’impagament de la renda de lloguer.

L’Ajuntament de Granollers va posar en marxa la Borsa de Lloguer 
Municipal l’any 2001 i actualment gestiona un total de 95 habitatges 
que estan en lloguer.

Ajuts als propietaris que lloguin el seu pis  
a través de la Borsa de Lloguer Municipal

 L’ajut de 1.000 euros es pot 
demanar a Granollers Habitatge 
fins al 19 de desembre

Punt d’atenció a la ciutadania per a peticions i consultes 
relacionades amb el servei de neteja viària i de recollida de residus

L’Oficina de Gestió de Residus i Neteja Viària, al carrer 
Jaume Balmes, 18, és un espai que permet apropar  
al veïnat aquests serveis, clau per facilitar i contribuir a 
la millora constant de la gestió ambiental de Granollers, 
i fomentar alhora el civisme i conductes responsables 
que afavoreixin un canvi d’hàbits cap a una societat més 
sostenible. La nova oficina forma part de la xarxa dels 
punts de recollida d’oli domèstic usat que s’ha creat  
per a millorar aquest servei. 

Trobareu 11 punts de recollida d’aquest residu per barris  
i equipaments com les associacions de veïns de Can 
Mònic, Sota el Camí Ral i Ponent; els centres cívics Nord, 
Can Gili, Jaume Oller, Can Bassa i Palou; el Pavelló 
Municipal Congost; i el Mercat Sant Carles.
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13
9 a 14 h. Formació presencial  
de 10 hores. Empresa
Excel. Perfeccionament i dreceres  
de teclat 
Curs dirigit a tota persona que treballi amb 
l’excel i vulgui millorar els seus coneixements 
per ser molt més efectiu.
Cambra de Comerç - Granollers

9 a 14 h. Jornada presencial  
de 5 hores. Empresa i emprenedoria
Taller copywriting digital. Els 10 grans 
secrets per redactar textos
En aquest taller entendràs les claus de la 
redacció persuasiva amb voluntat publicitària 
i de la redacció de continguts a valorar per 
generar afinitat.
Granollers Mercat

14
9 a 13.30 h. Formació presencial  
de 8 hores. 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 

15
10 a 14 h. I de 15 a 18 h. Formació 
presencial de 8 hores. Empresa
Planificant els objectius de venda: 
estratègia i desenvolupament
Donar eines per definir un pla comercial 
adequat al meu negoci i producte.
Cambra de Comerç - Granollers

16
9.30 a 12 h. Formació en línia  
de 2,5 hores. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar  
una empresa
Coneix tot l’imprescindible: tràmits, fiscalitat, 
ajuts i capitalització de prestació de l’atur.
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

Desembre 2022 

20
9.30 a 13.30 h. Formació en línia  
de 4 hores. Empresa i emprenedoria
Innovar en el model de negoci. 
Casos i estratègies a través de la 
transformació digital i l’economia 
circular
Aquesta xerrada-col·loqui busca sensibilitzar 
sobre la importància i el potencial d’innovar 
en el model de negoci. Treballarem amb l’eina 
Scope, que permet explicar model de negoci 
de forma molt clara i intuïtiva.
Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació presencial  
de 6 hores. Empresa
Tècniques per un feedback constructiu 
En aquesta formació aprendrem com donar 
un bon feedback i com rebre positivament el 
dels nostres companys i directius.
Cambra de Comerç - Granollers

21
9 a 15 h. Formació presencial  
de 6 hores. Empresa
Tancament comptable i fiscal  
de l’exercici anual
Analitzarem la normativa comptable i 
fiscal i tots aquells temes que afecten el 
tancament de l’exercici 2022, focalitzant-nos 
en la determinació del resultat comptable 
i els ajustaments extra comptables de més 
transcendència a l’hora de determinar la base 
imposable.
Cambra de Comerç - Granollers

23
9.30 a 12 h. Formació en línia  
de 2,5 hores. 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

PROGRAMA

PONTS A LA FEINA
ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL
per a persones residents al barri Congost de Granollers

Més informació:
Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Granollers
www.granollers.cat/ocupacioempresa/pontsalafeina
www.facebook.com/SLOGranollers
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Granollers, contra les violències sexuals  
i de gènere

Granollers s’ha sumat un any més a la 
commemoració del 25N, Dia Internacional 
contra les Violències Masclistes, amb un seguit 
d’activitats. Una de les propostes ha estat la 
presentació de la campanya de prevenció  
“Des del món educatiu actuem vers les 
violències masclistes i sexuals”. És el resultat 
del treball fet durant els darrers mesos 
amb alumnat de 4t d’ESO de quatre centres 
educatius de Granollers (Educem, EMT,  

Presentació del projecte  
“Des del món educatiu 
actuem vers les violències 
masclistes i sexuals”

Antoni Cumella i Carles Vallbona) i també  
amb l’Arrel- Fòrum de les Adolescències.

De setembre a novembre s’han fet un seguit de 
sessions formatives i participatives  
que han permès crear també una campanya 
de comunicació per prevenir les violències 
masclistes i sexuals ideada pels mateixos joves.

Nou protocol de prevenció

Aquest novembre també s’ha presentat  
el nou “Protocol de prevenció i abordatge  
de les violències sexuals en les instal·lacions 
esportives municipals”. Una iniciativa 
emmarcada en el projecte d’Igualtat en l’Esport, 
iniciat el 2020, que respon al compromís  
del consistori de vetllar per la igualtat entre 
homes i dones i per la lluita contra totes  
les formes de violència masclista.

El protocol és el resultat del treball dut  
a terme per l’Ajuntament, els clubs i les entitats 
esportives de la ciutat. Inclou mesures de 
prevenció i detecció de les possibles situacions 
de violència sexual i defineix els procediments 
d’actuació a seguir en aquests casos.

La Xarxa d’infància i adolescència de Granollers planteja  
noves oportunitats i reptes de treball
La Xarxa d’infància i adolescència de 
Granollers va fer, el 23 de novembre, una 
sessió plenària coincidint amb la celebració 
del 20N, Dia dels Drets dels Infants i els 
Adolescents. La Xarxa és una iniciativa 
municipal, vinculada al Projecte Educatiu 
de Granollers, amb l’objectiu d’establir un 
sistema de suport mutu entre tots els equips 
professionals i entitats que, des de diferents 
sectors, treballen en l’àmbit de la infància i 
l’adolescència.

La trobada va ser la primera després de 
l’aturada forçada per la crisi sanitària de 
la covid-19 i va servir per fer balanç de la 
feina feta per la Xarxa. Hi van participar una 
vuitantena dels professionals de l’Ajuntament 
i d’altres administracions que la formen que 
van treballar plegats per actualitzar la Xarxa 
d’Infància i l’Adolescència de Granollers, 

per a incorporar-hi les seves visions i que 
sigui un punt de partida realista entre les 
potencialitats socials, educatives, inclusives i 
d’equitat que cal anar construint.
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A finals de novembre ha començat una nova 
campanya de poda. És previst que s’allargui 
tres setmanes i es podin uns 300 exemplars, 
principalment moreres, oms i acàcies. 

Nova campanya de poda i ampliació dels escocells dels arbres

La poda dels arbres de la ciutat es fa quan és 
estrictament necessària i de la manera més 
respectuosa possible amb les capçades, ja 
que incideix en la salut dels arbres i en els 
beneficis que ens aporten.

Al llarg de l’any, s’esporguen els arbres amb 
l’objectiu de formar-los quan són petits o bé 
quan el creixement de les branques interfereix 
amb les façanes o pot dificultar la visió de 
senyals de trànsit, semàfors o enllumenat. 
Aquest tipus de poda respectuosa es fa durant 
tot l’any, preferiblement quan hi ha fulla sobre 
branques de poc diàmetre.

També s’amplien i es milloren els escocells, 
per afavorir l’oxigenació del terreny i aprofitar 
al màxim l’aigua de pluja. Inicialment 
s’actuarà als carrers Princesa, Alfons IV i Joan 
Prim, i progressivament s’aniran ampliant els 
escocells d’altres barris.

Granollers entra en estat 
d’alerta per sequera

Des del 25  
de novembre, 
l’Ajuntament  
ha activat el Pla 
d’emergència 
en situació de 
sequera, amb un 
seguit de mesures 
per reduir el 
consum d’aigua 
i de recursos 
hídrics.

CONSELLS
PER ESTALVIAR
AIGUA

Tanquem  
l’aixeta mentre 
ens rentem 
mans i dents

Instal·lem eines 
d’estalvi,  
com airejadors a 
les aixetes

Evitem fuites  
i reparem  
les aixetes  
que degotin

Tanquem  
l’aixeta mentre 
rentem fruites  
i verdures

No deixem  
l’aigua rajant 
mentre renteu 
els plats

Evitem llençar 
papers i usar  
el lavabo com si 
fos una paperera

Dutxem-nos  
en comptes  
de banyar-nos  
i poca estona

Instal·lem  
sistemes  
d’estalvi al  
dipòsit del vàter

Escollim  
electrodomèstics 
de baix consum 
per estalviar

Omplim al màxim 
rentavaixelles i 
rentadora abans 
d’engengar-los

Assegurem-nos 
de tancar bé  
les aixetes  
i que no degotin

Recollim l’aigua de 
la pluja i  
fem-la servir  
per regar plantes

Reguem de 20 a 8 h,
en hores de baixa  
insolació, per
evitar l’evaporació

Utilitzem  
regadores  
en comptes  
de manguera

Rentem el cotxe 
amb galleda 
fent ús d’aigua 
reaprofitada
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El fons documental de la parella d’arqueòlegs granollerins 
Josep Estrada i Feli Miyares, a l’Arxiu Municipal

Roca Umbert i el retaule gòtic de sant Esteve centren 
la visita del ministre de Cultura, Miquel Iceta

El Fons Josep Estrada i 
Feli Miyares ja forma part 
de l’Arxiu Municipal de 
Granollers, després de la 
donació feta per part dels 
seus fills, Marta i Eduard 
Estrada Miyares.

El fons documental 
ressegueix l’activitat 
professional del matrimoni 
Estrada Miyares 
vinculada al món de 
l’arqueologia, així com 
també la seva activitat 
associativa al municipi. 

Està format per 4,5 m lineals de documents 
(unes 50 capses d’arxiu), 400 fotografies i 100 
plànols i cartells d’entre els anys 1928-2015.

En l’acte de signatura, l’alcaldessa, Alba 
Barnusell, va agrair aquest gest de la família, que 
“ens fa més rics com a ciutat”. Marta Estrada, 
per la seva banda, va destacar la tasca de l’Arxiu 

a l’hora de conservar 
els fons documentals, 
un material que així es 
conserva i es fa accessible 
per a futures recerques. 
“Anirem aportant més 
coses al fons”, va afegir.

La vigència de les 
investigacions d’Estrada 
i Miyares és història viva 
i molts investigadors que 
estudien l’època romana 
fan servir avui els seus 
estudis. L’arqueòleg i 
historiador Josep Estrada  

i Garriga (Granollers, 1912 - 2001) va ser pioner 
de l’arqueologia al Vallès Oriental i un referent  
en l’arqueologia de camp a Catalunya.  

Feli Miyares Morante (Aguilar de Campoo, 
1916 - Granollers, 2016) va participar en estudis 
de referència de l’arqueologia de camp a la 
comarca i al país. Va ser reconeguda amb la 
Medalla de la Ciutat, l’any 2009.

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, 
ha visitat la ciutat, acompanyat de l’alcaldessa 
de Granollers, Alba Barnusell. Una visita que 
ha servit per conèixer dos dels principals 

equipaments culturals de la ciutat: el Museu de 
Granollers i Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 

Al Museu, el ministre ha visitat el retaule gòtic  
de sant Esteve, que forma part de la col·lecció  
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, i que  
va retornar a Granollers l’octubre de 2019.  
S’ha anunciat que durant deu anys aquest  
retaule està cedit al Museu de Granollers  
i s’està treballant amb el MNAC amb l’objectiu  
de poder veure aquest retaule sencer a Granollers.

La visita ha continuat a Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts, on el ministre Iceta ha visitat una de les 
exposicions del Festival Panoràmic, de la mà d’un 
dels seus ideòlegs, Joan Fontcuberta. Tot seguit, 
Iceta ha pogut conèixer diversos espais de Roca 
Umbert, com el Centre Audiovisual i la Tèrmica. 
L’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha 
destacat que la visita del ministre ha servit per 
“mostrar diferents projectes culturals que són 
referents locals, comarcals i de país”.
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4
DIUMENGE

12 h | Sala Francesc Tarafa
Concert de Nadal amb els grups  
de la Coral Art-9
Andantino, Pizzicato, Allegro, Interludi 
i País Petit

17.30 h | Cinema Edison
Cinema. Operació Pare Noel

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa familiar. Plàncton
Veniu a descobrir el moviment  
de l’ecosistema del fons marí
A partir de 4 anys
Entrades a:  
www.teatreauditoridegranollers.cat

6
DIMARTS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. El llac dels cignes

19 h | Cinema Edison
Cinema. Historias para no contar
Es repeteix els dies 8, 9 i 11 en el mateix 
horari i el dia 10 a les 18 h i les 20.30 h

8
DIJOUS

18 h | Sala Tarafa
Concert de Nadal. Sardanes i nadales 
amb la Cobla Ciutat de Granollers sota 
la direcció de Joan Gómez
Entrades a: 
sardanistagranollers@gmail.com  
o al whatsap 691 912 565. També 
el mateix dia una hora abans del concert
Org.: Agrupació Sardanista de Granollers

9
DIVENDRES

18 h | Centre Cívic Nord
Caldo de Nadal
Org.: AV de l’Hostal

20 h | Casino de Granollers
Concert. 50è Cicle de Jazz Granollers
·i·
Més info.: www.jazzgranollers.com

10
DISSABTE

11 h | Biblioteca Can Pedrals
Bibliolab: “Pasteur i els bacteris”
Per a famílies amb infants  
de 7 a 12 anys
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

17 h | Plaça Perpinyà
Venen festes! Activitats per a nenes  
i nens i recaptació solidària  
per la Marató de TV3
Org.: Federació d’Associacions de Veïns 
de Granollers

18 h | Sortida Parc Firal
1a Papanoelada de Granollers
Recollida de joguines davant  
la parròquia de Sant Esteve
Org.: Riders Granollers

11
DIUMENGE

18 h | Sala Francesc Tarafa
Concert líric de Nadal
Sarsuela i Nadales

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Música. Non Stop Gospel 2.0
Entrades:  
www.teatreauditoridegranollers.cat

13
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte. Nagilima, els contes 
d’Astrid Lindgren, amb Sherezade 
Bardají (a partir de 5 anys) 
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat
Es repeteix els dies 14 i 21 en el mateix 
horari.

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Les primeres passes  
cap al bing-bang: La misteriosa llum 
de les estrelles”, Josep Lladó
Org.: AGEVO

15
DIJOUS

17.30 h | Centre Cívic Nord
Festa d’hivern del Centre Cívic Nord
Org.: Xarxa de Centres Cívics Granollers

18 h | Centre Cívic Can Bassa
Festa d’hivern del Centre Cívic  
Can Bassa
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

19 h | Cinema Edison
Aniversari Edison. Vine a celebrar  
el nostre quart aniversari!

20.30 h | Sala Francesc Tarafa
Conferència de Nadal. “Més enllà  
del Repte: Els 7 tresors. Més enllà  
de la ment ”, a càrrec de Jenny Moix
Org.: Associació Gran Centre Granollers

16
DIVENDRES

17.15 h |  Centre Cívic Palou
Divercuina. Taller de galetes de Nadal 
(de 3 a 5 anys)
Inscripcions a:  
www.granollers.cat/diverdivendres
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

17.30 h | Centre Cívic Can Gili
Festa d’hivern del Centre Cívic Can Gili
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

17.30 h | Gra. Equipament juvenil
Nadal per a joves
Org.: L’Arrel - Fòrum de les Adolescències

18 h | Plaça de la Porxada
Granollers toca. Grup de clarinets  
i duet de clarinets de l’Escola  
Municipal de Música i Conservatori 
Josep Maria Ruera

18 h | Cinema Edison
Projecció de dos films de l’Arxiu  
sobre la nevada de 1962
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18.30 h | Centre Cívic Palou
Divercuina. Taller de galetes de Nadal 
(de 6 a 11 anys)
Inscripcions a:  
www.granollers.cat/diverdivendres
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

19 h | Cinema Edison
Cinema. Emperatriz
Es repeteix els dies 17 i 18 a les 18 h

19 h | Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició 
“Granollers”. Bernat Barris

19 h | Plaça de la Porxada
Granollers balla 
Escola de dansa BAMBÚ

19 h | Plaça Jaume I el Conqueridor
Gastronomia. Escudella de Nadal
Org.: AV del Lledoner

20  h | Església de Sant Esteve
Concert. Gospel Project
Direcció: Moisès Sala
Entrades: www.entradium.com

20  h | Casino de Granollers
Concert. 50è Cicle de Jazz de Granollers 
AllStars

17
DISSABTE

10 h | Plaça de les Olles
Caldo de Nadal. Les Delícies del Nadal
Elaboració i degustació del brou de Nadal
Org.: Associació de Veïns Granollers 
Centre

10.30 h | Plaça de la Porxada
Granollers balla per la Marató de TV3
Coca amb xocolata de Xocolates 
Granollers i forns de la ciutat

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Taller de ciència en anglès Magic Science
Famílies amb infants  
de 5 a 10 anys. Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

11 h | Plaça de la Porxada
Tió solidari. Campanya solidària  
de Gran Centre
Org.: Associació Gran Centre Granollers

16.15 h |  Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. “Llegendes del cel”
Reserves: www.mcng.cat
Es repeteix a les 17.15 h i diumenge a 
les 11.15 h i a les 12.15 h

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “De girar 
el mitjó. De trobar personatges”  
Amb Anna Font, il·lustradora  
(a partir de 5 anys)
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18.30 h |  Plaça Pau Casals
Granollers canta. Cantada de nadales 
AFA/AMPA i escoles de Granollers

18.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari. “La Via Làctia,  
el gran riu de la nit” 
Reserves: www.mcng.cat
Es repeteix el dia 18 a les 13.15 h

18.30 h | Gra. Equipament juvenil
Màgia. Espectacle de màgia del Mag Pau
Recollida de donatius per la Marató  
de TV3
Org.: Mag Pau, dins el programa  
de Suport a Iniciatives Juvenils del Gra

20.30 h | Cinema Edison 
Cinema. El sostre groc
Es repeteix el dia 19 a les 19 h 

22 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert. Els Catarres. Presentació  
del disc Diamants
Entrades a: escenagran.cat

18
DIUMENGE

11 h | Plaça de la Porxada
Tió solidari. Campanya solidària  
de Gran Centre
Org.: Associació Gran Centre Granollers

11 h | Museu de Granollers
Itinerari de ciutat “Granollers,  
vila medieval i moderna”
Cal fer reserva prèvia. Places limitades

12 h | Cinema Edison
Titelles. La pastissera i els follets 
Amb la companyia L’Estaquirot Teatre
Entrades a: www.escenagran.cat

18.15 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta.  Petits Cantors  
de la Societat Coral Amics de la Unió
Es repeteix el dia 20 a les 18 h

19 h | Llevant Teatre
Teatre. El gegant del pi, amb Pau 
Vinyals i diracció de Júlia Barceló
Entrades: www.escenagran.cat

19
DILLUNS

10 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Audicions de l’escola Pereanton
Es repeteix el dia 20 en el mateix horari

17.30 h |  Can Jonch
Les Tertúlies de l’Arxiu:  
“60 anys de la gran nevada de 1962. 
Records i anècdotes”
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

18.40 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Coral Pizzicato de l’escola ART9

19 h |  Roca Umbert  
Fàbrica de les Arts
Circ. Assaig general de la nova creació 
de la companyia Los Galindos 
Entrades a: escenagran.cat

20 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta. Cor Arpegi  
de la Societat Coral Amics de la Unió

20
DIMARTS

17.30 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta. Cors d’Inicis  
de la Societat Coral Amics de la Unió

18.30 h |  Museu de Granollers
Recital. “Poemes i música de Nadal”
Amb la Coral Art9 i solistes
Org.: AGEVO

18.30 h |  Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Coral Allegro de l’escola Art9
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4
DIUMENGE

12 h | Sala Francesc Tarafa
Concert de Nadal amb els grups  
de la Coral Art-9
Andantino, Pizzicato, Allegro, Interludi 
i País Petit

17.30 h | Cinema Edison
Cinema. Operació Pare Noel

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa familiar. Plàncton
Veniu a descobrir el moviment  
de l’ecosistema del fons marí
A partir de 4 anys
Entrades a:  
www.teatreauditoridegranollers.cat

6
DIMARTS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. El llac dels cignes

19 h | Cinema Edison
Cinema. Historias para no contar
Es repeteix els dies 8, 9 i 11 en el mateix 
horari i el dia 10 a les 18 h i les 20.30 h

8
DIJOUS

18 h | Sala Tarafa
Concert de Nadal. Sardanes i nadales 
amb la Cobla Ciutat de Granollers sota 
la direcció de Joan Gómez
Entrades a: 
sardanistagranollers@gmail.com  
o al whatsap 691 912 565. També 
el mateix dia una hora abans del concert
Org.: Agrupació Sardanista de Granollers

9
DIVENDRES

18 h | Centre Cívic Nord
Caldo de Nadal
Org.: AV de l’Hostal

20 h | Casino de Granollers
Concert. 50è Cicle de Jazz Granollers
·i·
Més info.: www.jazzgranollers.com

10
DISSABTE

11 h | Biblioteca Can Pedrals
Bibliolab: “Pasteur i els bacteris”
Per a famílies amb infants  
de 7 a 12 anys
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

17 h | Plaça Perpinyà
Venen festes! Activitats per a nenes  
i nens i recaptació solidària  
per la Marató de TV3
Org.: Federació d’Associacions de Veïns 
de Granollers

18 h | Sortida Parc Firal
1a Papanoelada de Granollers
Recollida de joguines davant  
la parròquia de Sant Esteve
Org.: Riders Granollers

11
DIUMENGE

18 h | Sala Francesc Tarafa
Concert líric de Nadal
Sarsuela i Nadales

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Música. Non Stop Gospel 2.0
Entrades:  
www.teatreauditoridegranollers.cat

13
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte. Nagilima, els contes 
d’Astrid Lindgren, amb Sherezade 
Bardají (a partir de 5 anys) 
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat
Es repeteix els dies 14 i 21 en el mateix 
horari.

18.30 h | Museu de Granollers
Xerrada. “Les primeres passes  
cap al bing-bang: La misteriosa llum 
de les estrelles”, Josep Lladó
Org.: AGEVO

15
DIJOUS

17.30 h | Centre Cívic Nord
Festa d’hivern del Centre Cívic Nord
Org.: Xarxa de Centres Cívics Granollers

18 h | Centre Cívic Can Bassa
Festa d’hivern del Centre Cívic  
Can Bassa
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

19 h | Cinema Edison
Aniversari Edison. Vine a celebrar  
el nostre quart aniversari!

20.30 h | Sala Francesc Tarafa
Conferència de Nadal. “Més enllà  
del Repte: Els 7 tresors. Més enllà  
de la ment ”, a càrrec de Jenny Moix
Org.: Associació Gran Centre Granollers

16
DIVENDRES

17.15 h |  Centre Cívic Palou
Divercuina. Taller de galetes de Nadal 
(de 3 a 5 anys)
Inscripcions a:  
www.granollers.cat/diverdivendres
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

17.30 h | Centre Cívic Can Gili
Festa d’hivern del Centre Cívic Can Gili
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

17.30 h | Gra. Equipament juvenil
Nadal per a joves
Org.: L’Arrel - Fòrum de les Adolescències

18 h | Plaça de la Porxada
Granollers toca. Grup de clarinets  
i duet de clarinets de l’Escola  
Municipal de Música i Conservatori 
Josep Maria Ruera

18 h | Cinema Edison
Projecció de dos films de l’Arxiu  
sobre la nevada de 1962
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18.30 h | Centre Cívic Palou
Divercuina. Taller de galetes de Nadal 
(de 6 a 11 anys)
Inscripcions a:  
www.granollers.cat/diverdivendres
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

19 h | Cinema Edison
Cinema. Emperatriz
Es repeteix els dies 17 i 18 a les 18 h

19 h | Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició 
“Granollers”. Bernat Barris

19 h | Plaça de la Porxada
Granollers balla 
Escola de dansa BAMBÚ

19 h | Plaça Jaume I el Conqueridor
Gastronomia. Escudella de Nadal
Org.: AV del Lledoner

20  h | Església de Sant Esteve
Concert. Gospel Project
Direcció: Moisès Sala
Entrades: www.entradium.com

20  h | Casino de Granollers
Concert. 50è Cicle de Jazz de Granollers 
AllStars

17
DISSABTE

10 h | Plaça de les Olles
Caldo de Nadal. Les Delícies del Nadal
Elaboració i degustació del brou de Nadal
Org.: Associació de Veïns Granollers 
Centre

10.30 h | Plaça de la Porxada
Granollers balla per la Marató de TV3
Coca amb xocolata de Xocolates 
Granollers i forns de la ciutat

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Taller de ciència en anglès Magic Science
Famílies amb infants  
de 5 a 10 anys. Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

11 h | Plaça de la Porxada
Tió solidari. Campanya solidària  
de Gran Centre
Org.: Associació Gran Centre Granollers

16.15 h |  Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. “Llegendes del cel”
Reserves: www.mcng.cat
Es repeteix a les 17.15 h i diumenge a 
les 11.15 h i a les 12.15 h

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “De girar 
el mitjó. De trobar personatges”  
Amb Anna Font, il·lustradora  
(a partir de 5 anys)
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18.30 h |  Plaça Pau Casals
Granollers canta. Cantada de nadales 
AFA/AMPA i escoles de Granollers

18.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari. “La Via Làctia,  
el gran riu de la nit” 
Reserves: www.mcng.cat
Es repeteix el dia 18 a les 13.15 h

18.30 h | Gra. Equipament juvenil
Màgia. Espectacle de màgia del Mag Pau
Recollida de donatius per la Marató  
de TV3
Org.: Mag Pau, dins el programa  
de Suport a Iniciatives Juvenils del Gra

20.30 h | Cinema Edison 
Cinema. El sostre groc
Es repeteix el dia 19 a les 19 h 

22 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert. Els Catarres. Presentació  
del disc Diamants
Entrades a: escenagran.cat

18
DIUMENGE

11 h | Plaça de la Porxada
Tió solidari. Campanya solidària  
de Gran Centre
Org.: Associació Gran Centre Granollers

11 h | Museu de Granollers
Itinerari de ciutat “Granollers,  
vila medieval i moderna”
Cal fer reserva prèvia. Places limitades

12 h | Cinema Edison
Titelles. La pastissera i els follets 
Amb la companyia L’Estaquirot Teatre
Entrades a: www.escenagran.cat

18.15 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta.  Petits Cantors  
de la Societat Coral Amics de la Unió
Es repeteix el dia 20 a les 18 h

19 h | Llevant Teatre
Teatre. El gegant del pi, amb Pau 
Vinyals i diracció de Júlia Barceló
Entrades: www.escenagran.cat

19
DILLUNS

10 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Audicions de l’escola Pereanton
Es repeteix el dia 20 en el mateix horari

17.30 h |  Can Jonch
Les Tertúlies de l’Arxiu:  
“60 anys de la gran nevada de 1962. 
Records i anècdotes”
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

18.40 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Coral Pizzicato de l’escola ART9

19 h |  Roca Umbert  
Fàbrica de les Arts
Circ. Assaig general de la nova creació 
de la companyia Los Galindos 
Entrades a: escenagran.cat

20 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta. Cor Arpegi  
de la Societat Coral Amics de la Unió

20
DIMARTS

17.30 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta. Cors d’Inicis  
de la Societat Coral Amics de la Unió

18.30 h |  Museu de Granollers
Recital. “Poemes i música de Nadal”
Amb la Coral Art9 i solistes
Org.: AGEVO

18.30 h |  Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Coral Allegro de l’escola Art9
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18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat: 
“Idealisme com a criteri del que és, 
del coneixement”, dinamitzat per 
Mariano Fernàndez
Col·l.: Universitat Popular de Granollers
Inscipcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

20.30 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Coral País Petit de l’escola Art9

21
DIMECRES

17 h | Centre Cívic Jaume Oller
Taller. Juguem en blanc!  
(de 10 mesos a 4 anys)
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

20 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Cor Interludi de l’escola Art 9

21 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta
Cor Mixt Societat Coral Amics de la Unió

22
DIJOUS

10.30 h |  La Troca. Roca Umbert
Taller. Ornaments nadalencs
Activitat per a públic familiar  
Entrada lliure
Es repeteix a les 17 h i el dia 23  
en els mateixos horaris

18 h | Museu de Granollers
Nadal al museu. Taller de postals de 
Nadal amb Eva Salayet, il·lustradora

19 h | Centre d’Arts en Moviment  
de Roca Umbert
Circ. Assaig obert amb la companyia 
Impulsos
Entrada lliure sense inscripció prèvia

19 h | Plaça de la Porxada
Granollers balla 
Kilometro 13 Dance Studio

19 h | Cinema Edison
Cinema. El trencanous, de Peter Wright

20 h | Plaça de la Porxada
Granollers balla. Mi Zona

23
DIVENDRES

17 h | Biblioteca Roca Umbert
Viatge a través del temps  
amb els jocs de taula
A partir de 10 anys.  
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranolers.cat

17 h | Comerços Del Rec al Roc
Visita dels patges gregorins  
i gregorines
Org.: Del Rec al Roc

22 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert. La nit dels Innocents
Org.: Associació Urbana de Sons i Arts

24
DISSABTE

12 h | Cinema Edison
Teatre musical familiar  
El gran llibre de Nadal
Amb la companyia Milnotes

26
DILLUNS

9 h Plaça de la Corona
Pedalada Crematorrons 
Trobada i inscripcions
Org.: Associació Granollers Pedala

12 h | Església de Sant Esteve
Música. La batllia de Sant Esteve  
de Granollers
Fanfàrria per a tres gralles, timbal  
i dos orgues de tubs
Entrada lliure

19 h | La Troca. Roca Umbert
Quinto de Nadal dels Xics
Org.: Xics de Granollers

27
DIMARTS

10 h | Palau d’Esports
PIN. Parc Infantil de Nadal
Activitats per a tota la família
Més informació: www.pingra.org

10 h | Comerços de Comerç Ral
Visita dels patges gregorins i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Comerç Ral

11 h | Comerços del Congost
Visita dels patges gregorins i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Congost

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Activitat per a públic familiar
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a granollers.cat/nadal

28
DIMECRES

10 h | Palau d’Esports
PIN. Parc Infantil de Nadal
Activitats per a tota la família
Més informació: www.pingra.org

10 h | Comerços de Comerç Ral
Visita dels patges gregorins i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Comerç Ral

11 h | Comerços del Congost
Visita dels patges gregorins i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Congost

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Activitat per a públic familiar
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia granollers.cat/nadal

11 h |  Plaça de la Porxada
Taller de llufes 
Vine a pintar i retallar la teva llufa
Org.: Associació Gran Centre Granollers

11 h | Plaça de les Hortes
Gimcana familiar
Org.: Comerç Ral i Anytime Fitness

29
DIJOUS

10 h | Palau d’Esports
PIN. Parc Infantil de Nadal
Activitats per a tota la família
Més informació: www.pingra.org
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10 h | Comerços de Comerç Ral
Visita dels patges gregorins  
i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Comerç Ral

11 h | Comerços del Congost
Visita dels patges gregorins  
i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Congost

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Activitat per a públic familiar
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a granollers.cat/nadal

11 h | Plaça de les Hortes
Contes en anglès i pintacares
Org.: Comerç Ral i Ms & Mr Language

18 h | Museu de Granollers
Nadal al Museu. Taller de postals  
de Nadal amb Eva Salayet,  
il·lustradora

30
DIVENDRES

10 h | Comerços del Congost
Visita dels patges gregorins  
i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Congost

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Activitat per a públic familiar
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a granollers.cat/nadal

12 h | Comerços de Comerç Ral
Visita dels patges gregorins  
i gregorines

17.30 h |  Plaça Maluquer i Salvador
Contacontes i campanades
Org.: Assoc. Gran Centre Granollers  
i Editorial Alpina

19 h | Roca Umbert. La Troca 
Sala de l’Aplegador
L’Home dels Nassos

31
DISSABTE

01 h | Pavelló Municipal d’Esports
La Revetlla dels Ignorats 2023
A partir de 18 anys
Entrades a: www.joventignorat.cat

1
DIUMENGE

18 h | Església de Sant Esteve
Concert de Cap d’Any
Any Nou, Joves tecles Romàntiques
Ignasi Prunés, piano i orgue
Org.: Fundació Pro Música Sacra 
Granollers

2
DILLUNS

17 h | Barris de la ciutat
Patges al barri. Els patges visiten  
els barris per recollir la carta  
als Reis d’Orient
A cada barri hi haurà taller de fanalets
Org.: associacions de veïns, Granollers 
Pedala i Ajuntament de Granollers

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Bibliolab familiar de ciència  
(a partir de 7 anys)
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat 

3
DIMARTS

10 h | Nau Dents de Serra  
Roca Umbert
Taller de fanalets
Entrada lliure. Aforament limitat

17 h | Roca Umbert  
Fàbrica de les Arts
El Campament Reial del patge Gregori 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia 
d’entrada a partir del 22 de desembre, 
a les 10.30 h, a granollers.cat/Nadal  
i a les taquilles del Teatre Auditori

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Bibliolab familiar d’apicultura  
(a partir de 5 anys)
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat 

4
DIMECRES

10 h | Nau Dents de Serra  
Roca Umbert
Taller de fanalets
Entrada lliure. Aforament limitat

17 h | Roca Umbert  
Fàbrica de les Arts
El Campament Reial del patge Gregori 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia 
d’entrada a partir del 22 de desembre, 
a les 10.30 h, a granollers.cat/Nadal  
i a les taquilles del Teatre Auditori

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar de ficció digital
(de 8 a 10 anys)
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat 

5
DIJOUS

10 h | Nau Dents de Serra  
Roca Umbert
Taller de fanalets
Entrada lliure. Aforament limitat

17.30 h | Roca Umbert  
Fàbrica de les Arts
Inici de la cavalcada reial

20 h | Plaça de la Porxada
Recepció reial als nens i nenes

7
DISSABTE

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre familiar. Els Pastorets
Amb els Amics dels Pastorets  
de Granollers
Entrades a:  
www.teatreauditoridegranollers.cat
Es repeteix el dia 8 a les 12 h  
i a les 19 h
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18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat: 
“Idealisme com a criteri del que és, 
del coneixement”, dinamitzat per 
Mariano Fernàndez
Col·l.: Universitat Popular de Granollers
Inscipcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

20.30 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Coral País Petit de l’escola Art9

21
DIMECRES

17 h | Centre Cívic Jaume Oller
Taller. Juguem en blanc!  
(de 10 mesos a 4 anys)
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
de Granollers

20 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta 
Cor Interludi de l’escola Art 9

21 h | Plaça de la Porxada
Granollers canta
Cor Mixt Societat Coral Amics de la Unió

22
DIJOUS

10.30 h |  La Troca. Roca Umbert
Taller. Ornaments nadalencs
Activitat per a públic familiar  
Entrada lliure
Es repeteix a les 17 h i el dia 23  
en els mateixos horaris

18 h | Museu de Granollers
Nadal al museu. Taller de postals de 
Nadal amb Eva Salayet, il·lustradora

19 h | Centre d’Arts en Moviment  
de Roca Umbert
Circ. Assaig obert amb la companyia 
Impulsos
Entrada lliure sense inscripció prèvia

19 h | Plaça de la Porxada
Granollers balla 
Kilometro 13 Dance Studio

19 h | Cinema Edison
Cinema. El trencanous, de Peter Wright

20 h | Plaça de la Porxada
Granollers balla. Mi Zona

23
DIVENDRES

17 h | Biblioteca Roca Umbert
Viatge a través del temps  
amb els jocs de taula
A partir de 10 anys.  
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranolers.cat

17 h | Comerços Del Rec al Roc
Visita dels patges gregorins  
i gregorines
Org.: Del Rec al Roc

22 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert. La nit dels Innocents
Org.: Associació Urbana de Sons i Arts

24
DISSABTE

12 h | Cinema Edison
Teatre musical familiar  
El gran llibre de Nadal
Amb la companyia Milnotes

26
DILLUNS

9 h Plaça de la Corona
Pedalada Crematorrons 
Trobada i inscripcions
Org.: Associació Granollers Pedala

12 h | Església de Sant Esteve
Música. La batllia de Sant Esteve  
de Granollers
Fanfàrria per a tres gralles, timbal  
i dos orgues de tubs
Entrada lliure

19 h | La Troca. Roca Umbert
Quinto de Nadal dels Xics
Org.: Xics de Granollers

27
DIMARTS

10 h | Palau d’Esports
PIN. Parc Infantil de Nadal
Activitats per a tota la família
Més informació: www.pingra.org

10 h | Comerços de Comerç Ral
Visita dels patges gregorins i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Comerç Ral

11 h | Comerços del Congost
Visita dels patges gregorins i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Congost

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Activitat per a públic familiar
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a granollers.cat/nadal

28
DIMECRES

10 h | Palau d’Esports
PIN. Parc Infantil de Nadal
Activitats per a tota la família
Més informació: www.pingra.org

10 h | Comerços de Comerç Ral
Visita dels patges gregorins i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Comerç Ral

11 h | Comerços del Congost
Visita dels patges gregorins i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Congost

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Activitat per a públic familiar
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia granollers.cat/nadal

11 h |  Plaça de la Porxada
Taller de llufes 
Vine a pintar i retallar la teva llufa
Org.: Associació Gran Centre Granollers

11 h | Plaça de les Hortes
Gimcana familiar
Org.: Comerç Ral i Anytime Fitness

29
DIJOUS

10 h | Palau d’Esports
PIN. Parc Infantil de Nadal
Activitats per a tota la família
Més informació: www.pingra.org
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10 h | Comerços de Comerç Ral
Visita dels patges gregorins  
i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Comerç Ral

11 h | Comerços del Congost
Visita dels patges gregorins  
i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Congost

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Activitat per a públic familiar
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a granollers.cat/nadal

11 h | Plaça de les Hortes
Contes en anglès i pintacares
Org.: Comerç Ral i Ms & Mr Language

18 h | Museu de Granollers
Nadal al Museu. Taller de postals  
de Nadal amb Eva Salayet,  
il·lustradora

30
DIVENDRES

10 h | Comerços del Congost
Visita dels patges gregorins  
i gregorines
Org.: Associació de Comerciants 
Congost

11 h | La Tèrmica. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Activitat per a públic familiar
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a granollers.cat/nadal

12 h | Comerços de Comerç Ral
Visita dels patges gregorins  
i gregorines

17.30 h |  Plaça Maluquer i Salvador
Contacontes i campanades
Org.: Assoc. Gran Centre Granollers  
i Editorial Alpina

19 h | Roca Umbert. La Troca 
Sala de l’Aplegador
L’Home dels Nassos

31
DISSABTE

01 h | Pavelló Municipal d’Esports
La Revetlla dels Ignorats 2023
A partir de 18 anys
Entrades a: www.joventignorat.cat

1
DIUMENGE

18 h | Església de Sant Esteve
Concert de Cap d’Any
Any Nou, Joves tecles Romàntiques
Ignasi Prunés, piano i orgue
Org.: Fundació Pro Música Sacra 
Granollers

2
DILLUNS

17 h | Barris de la ciutat
Patges al barri. Els patges visiten  
els barris per recollir la carta  
als Reis d’Orient
A cada barri hi haurà taller de fanalets
Org.: associacions de veïns, Granollers 
Pedala i Ajuntament de Granollers

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Bibliolab familiar de ciència  
(a partir de 7 anys)
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat 

3
DIMARTS

10 h | Nau Dents de Serra  
Roca Umbert
Taller de fanalets
Entrada lliure. Aforament limitat

17 h | Roca Umbert  
Fàbrica de les Arts
El Campament Reial del patge Gregori 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia 
d’entrada a partir del 22 de desembre, 
a les 10.30 h, a granollers.cat/Nadal  
i a les taquilles del Teatre Auditori

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Bibliolab familiar d’apicultura  
(a partir de 5 anys)
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat 

4
DIMECRES

10 h | Nau Dents de Serra  
Roca Umbert
Taller de fanalets
Entrada lliure. Aforament limitat

17 h | Roca Umbert  
Fàbrica de les Arts
El Campament Reial del patge Gregori 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia 
d’entrada a partir del 22 de desembre, 
a les 10.30 h, a granollers.cat/Nadal  
i a les taquilles del Teatre Auditori

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar de ficció digital
(de 8 a 10 anys)
Inscripcions:  
www.bibliotequesdegranollers.cat 

5
DIJOUS

10 h | Nau Dents de Serra  
Roca Umbert
Taller de fanalets
Entrada lliure. Aforament limitat

17.30 h | Roca Umbert  
Fàbrica de les Arts
Inici de la cavalcada reial

20 h | Plaça de la Porxada
Recepció reial als nens i nenes

7
DISSABTE

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre familiar. Els Pastorets
Amb els Amics dels Pastorets  
de Granollers
Entrades a:  
www.teatreauditoridegranollers.cat
Es repeteix el dia 8 a les 12 h  
i a les 19 h



ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERS. 75è aniversari

Ricard Caussa
President  

Associació Cultural de Granollers

 
Associació Cultural de Granollers. 75 anys 
Va néixer el 1947 com a “Asociación de antiguos alumnos 
de segunda enseñanza” i des d’aleshores ha generat 
múltiples iniciatives en el camp de la cultura i en tota 
mena de disciplines: concerts, conferències, exposicions, 
debats, campanyes, publicacions, beques d’estudi, teatre, 
cinema... Enguany celebra el seu 75è aniversari.

Què ha representat l’Associació Cultural per la ciutat?
L’AC ha organitzat moltes i diverses activitats obertes a tota la 
ciutat, algunes amb un ampli ressò ciutadà com els Cicles de Teatre, 
el cinema, les campanyes dels “Petits, però ciutadans”, la Cantània, 
el Granolleig... i tot l’ampli ventall d’activitats per a les escoles. 
Sense deixar de banda l’estudi, la investigació i la difusió de tota 
mena de disciplines referides a Granollers i al Vallès Oriental.

Com s’ha anat transformant l’associació?
L’ideari de l’entitat no ha variat: buscar espais de trobada perquè 
les persones es relacionin tot fent activitats de caràcter cultural.  
Però el món, els hàbits, la tecnologia... han canviat radicalment.  
La gent de l’AC (socis, juntes, col·laboradors...) ha tingut l’habilitat 
i la sort de trobar sempre la manera de continuar fent activitats.

Quins són els principals projectes de l’Associació Cultural?
Ara mateix n’hi ha uns quants, alguns que funcionen des de fa temps, 
com el Centre d’Estudis, i d’altres que són més recents, com  
el Cinema Edison... Però el més important és que l’estructura  
de l’entitat està a punt per rebre i per posar en marxa qualsevol  
nova iniciativa que pugui valdre la pena.

Quin és el paper de les associacions culturals avui en dia  
i quins reptes encara l’AC?
Les associacions culturals tenim el mateix paper que hem tingut 
sempre: crear espais de convivència on compartir activitats de caràcter 
cultural o desenvolupar activitats artístiques que ens permetin passar-
ho bé i millorar la comprensió del món que ens envolta. El principal 
repte és mantenir el nivell d’activitat, adequar-nos organitzativament 
a les noves circumstàncies i fer el relleu generacional.  

Lambert Botey
Cineclub  

Associació Cultural de Granollers

 
Cineclub de l’Associació Cultural. 72 anys
El Cineclub ofereix, des de 1950, una acurada 
programació de pel·lícules de gran interès artístic.  
La tasca del Cineclub ha estat reconeguda amb 
nombrosos premis i enguany ha rebut l’homenatge 
de l’Acadèmia de Cinema Català per ser el cineclub  
més antic de Catalunya.

El Cineclub de l’AC, amb 72 anys, és el més antic de Catalunya. 
Més enllà de l’aspecte purament anecdòtic, el més positiu de ser els 
més antics és la continuïtat de tota la gent que al llarg dels anys hi ha 
estat treballant, des d’aquella primera sessió ara fa 72 anys fins avui. 

Quina ha estat la principal aportació del Cineclub a la ciutat? 
El Cineclub, amb més o menys assistència de públic, sempre 
ha volgut oferir a Granollers la possibilitat de veure un cinema 
diferent, més enllà del cinema comercial. Cal tenir present que no 
disposàvem d’un cinema per fer les nostres projeccions, ja que no 
teníem accés a les sales de cinema del centre, i sempre havíem de 
cercar espais alternatius. Malgrat tot, sempre hem intentat oferir 
aquest cinema diferent.

Quins objectius i valors han guiat la programació del Cineclub?  
La millor manera d’explicar quina ha estat i continua sent la nostra 
tasca és recordant com ho definia l’Esteve Sala: “Un club de gent 
que li agrada el cinema”. 
Projectàvem a l’Escola de Treball o a la Casa de Cultura Sant Francesc, 
en 16 mm i finalment en 35 mm. També vam oferir la possibilitat  
que la gent pogués fer les seves pel·lícules amb les propostes 
Cineastes de Granollers i la beca Vist per...

Què ha implicat la gestió del Cinema Edison?  
Evidentment, la gestió del Cinema Edison va molt més enllà de 
les habituals projeccions. Col·laboracions, lloguers, exposicions... 
porten una feina afegida. Voldria, però, destacar la proposta 
Crida Edison, que permet que un grup de joves pugui organitzar-se 
per veure i parlar de cinema, que és exactament el mateix que deia 
l’Esteve Sala quan definia què era un cineclub. 
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Jaume Dantí
Director 

Centre d’Estudis de Granollers

Montse Homs
Coordinadora 

Activitats per a les escoles

 
Centre d’Estudis de Granollers. 70 anys
El Centre d’Estudis es va crear el 1952, amb l’objectiu 
de promoure i difondre la recerca i el debat sobre  
la història, la societat, la cultura i el medi natural de 
Granollers i la comarca del Vallès Oriental.  
Des de 1996, recull els treballs presentats en la revista 
Ponències i enguany celebra el 70è aniversari.

 
Activitats per a les escoles. 40 anys
El 2004, l’Associació Cultural va crear la Fundació 
Privada Cultural de Granollers AC per englobar 
el conjunt d’activitats escolars d’arts escèniques, 
amb projectes com les Activitats per a les escoles 
al Vallès Oriental, Cantània, Viure l’art o la gestió 
d’activitats educatives als museus de Granollers.

Quin és l’origen del Centre d’Estudis de Granollers?
El Centre d’Estudis es constituí formalment el 17 d’octubre de 1952, 
però des de l’any 1949 ja es parlava de crear-lo vinculat al Museu  
de Granollers. L’objectiu era crear una entitat dedicada a l’estudi,  
a la recerca, sobre la ciutat i la comarca. En el reglament s’establien 
tant els aspectes organitzatius com els diferents àmbits en què  
es posaria l’atenció, que de fet eren tots els que configuren la cultura 
en el sentit més ampli. Finalment, però, es va decidir situar-se a 
l’empara de l’Associació Cultural per evitar una major intervenció de 
l’Ajuntament, difícil d’escapar-ne aleshores per la sospita que hi havia 
davant de qualsevol institució que incentivés un coneixement propi.

Es podria dir que els objectius del centre s’han mantingut  
o han anat variant al llarg d’aquests 70 anys?
Els objectius s’han mantingut, ja que són ara tan importants i 
necessaris com ho eren aleshores. El primer era impulsar la recerca 
sobre Granollers i el Vallès, tasca que aleshores encetaven i de la qual 
hi ha tant per fer. El segon objectiu es proposa la divulgació del 
coneixement. L’edició de la revista Ponències, des de l’any 1996,  
ha estat un pas rellevant en aquesta mateixa direcció. I finalment,  
es proposa contribuir a l’enriquiment de la cultura de la ciutat a partir 
de les diferents activitats ordinàries i extraordinàries que promou.

Quins són els principals projectes actualment?
Més enllà de propostes concretes, valorem especialment la mateixa 
continuïtat del Centre d’Estudis. En aquest sentit, la incorporació 
de nous membres i joves, com ja s’ha anat produint en aquests 
darrers anys, és la millor notícia. Entre els principals projectes  
hi ha el de poder arribar a joves graduats i doctors per tal que 
puguin fer aportacions des dels seus estudis. 

L’AC sempre ha vetllat per la formació cultural a les escoles. 
Estem convençudes, des de sempre, que la cultura és un bé essencial 
amb un gran poder transformador. Per nosaltres és important que 
tots els nens i les nenes hi tinguin accés, que tots i totes tinguin  
la mateixa igualtat d’oportunitats per accedir-hi. Ha de ser un element 
més de la formació dels nois i noies, una eina pels professionals  
de l’ensenyament i un complement al currículum establert.  
Anar al teatre, al cinema, a escoltar música, a veure circ o a fer una 
visita a un museu permet als nostres infants parar i escoltar, identificar 
emocions en un entorn amable i despertar empatia i complicitat amb 
personatges i descobrir com la imaginació i la fantasia els pot ajudar a 
la vida real. La virtut terapèutica, cohesionadora i dinamitzadora  
de les arts escèniques són elements clau per nosaltres.

El projecte s’ha anat ampliant a escoles de tot el Vallès Oriental.
L’inici és a Granollers i programant només cinema. De seguida, 
s’hi van anar incorporant totes les altres disciplines. Els municipis 
veïns van veure, en poc temps, que era un model que funcionava 
i les escoles van demanar de sumar-s’hi. Inicialment els alumnes 
venien a Granollers. A poc a poc i a mesura que s’han anat obrint 
equipaments culturals, s’han anat dissenyant programacions a mida 
de cada poble i de les necessitats de les seves escoles.

Quins projectes destacaries al llarg d’aquests 40 anys?
La idea mare, que els infants surtin de l’escola per anar al teatre, encara 
continua sent un model vàlid i que funciona. Ara bé, la tendència ara 
mateix és elaborar paral·lelament, projectes comunitaris i participatius 
que permetin a noies, nois i joves no només mirar sinó també “fer”. 
Parlem, per exemple, de Cantània, del projecte Mapadeball, adreçat 
a secundària, o Art i escola, vinculat a les arts visuals.
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Els grups municipals opinen

Votamos No a los  
presupuestos del 2023

Este mes de noviembre se ha celebrado 
el pleno extraordinario de presupuestos 
para 2023. El equipo de gobierno  
ha presentado un presupuesto en el que 
se han aplicado subidas de impuestos, 
haciendo oídos sordos a la petición  
de nuestro Grupo Municipal de bajar  
o como mínimo congelar los impuestos 
para el próximo año. 
Son momentos muy complicados 
económicamente para los ciudadanos,  
la inflación ha disparado el precio  
de la cesta de la compra al igual que  
el de los suministros. Creemos que  
no es momento de seguir asfixiando  
a familias y empresas con otra subida  
de impuestos que se podía evitar,  
ya que todos los años el presupuesto 
tiene remanente de tesorería. 
Es cierto que para el Ayuntamiento  
los gastos también han subido,  
vía suministros y sueldos públicos.  
Pero no es menos cierto que se van a 
recibir este próximo año más de  
tres millones de euros de más  
en transferencias corrientes por las 
subidas de impuestos a nivel nacional. 
Además, en los nuevos presupuestos 
se han eliminado prácticamente 
todas las ayudas a la contratación y 
al emprendimiento, algo que desde 
nuestro grupo municipal consideramos 
una temeridad, más aún, ante la actual 
coyuntura económica en la que nos 
encontramos. 
El presupuesto se podría haber ajustado 
en una situación de crisis como la 
actual, no puede caer sobre los mismos 
de siempre toda la carga impositiva, 
porque de esta forma únicamente 
lograrán ahogarlos económicamente. 
En Cs tenemos muy claro que  
la bajada de impuestos funciona,  
el dinero debe estar en el bolsillo  
de las personas y así lo hemos 
demostrado allí donde hemos tenido 
responsabilidad de gobierno.

Jorge Pavón
Portavoz de Cs en Granollers

Ara, que hem canviat la por a un enemic 
invisible per la possibilitat de veure passar 
míssils per sobre nostre; que el cost de 
l’energia, el maleït IPC i la fortuna d’uns quants 
creix al mateix ritme que l’escalfament global, 
l’exclusió social, les persones sense una llar 
digna, la precarietat laboral i la desintegració 
social; que els partits i els polítics de sempre 
han convertit la política en un parc temàtic  
de la vergonya aliena, del cinisme, de la desídia 
i la incompetència; que “hem begut oli” 
estressant la sanitat, l’ensenyament, la justícia  
i tot el que soni a català per molt menys de 
“155 rufianesques monedes de plata”; que...
Ara resulta que Granollers és una “bassa d’oli”.
Ara ningú parlarà en els propers mesos de 
brutícia, de la privatització de serveis bàsics 
com l’aigua, de com un hospital com el de 
Granollers signa un conveni en exclusiva  
amb una universitat privada com la UIC  
i acaba amb uns edificis nous però sense 
professionals perquè el talent n’haurà marxat  
o plegat; dels joves, perdent hores en serveis  
de rodalies patètics per anar a cursar fora 
estudis universitaris o d’FP perquè a Granollers 
no hi ha places suficients; que sobra molt 
ciment i falta molt verd; que...
I és que ara, en plena precampanya,  
el “friquisme” inunda la nostra ciutat com 
una “taca d’oli”: culturalment (“Fantàstik”), 
comercialment (DelRecalRoc) i políticament 
(visita dels caps grossos dels partits per 
presentar els mateixos caps de llista, escollits en 
primàries d’un sol candidat/a i que porten vuit 
anys confonent “fer oposició” amb “esperar 
que plegui el Sr. Mayoral”). Tampoc crec que 
sentim a la nostra alcaldessa parlar gaire sobre 
temes com Abolafio, el CNG i les piscines,  
la pujada de taxes municipals o la patacada  
que suposarà haver confiat la inversió 
granollerina a uns fons Next Generation si 
finalment aquests no arriben per la negligència 
dels seus caps espanyols i si de prometre  
que amb ella tot serà “oli en un llum”, que tot 
canviarà sense que res canviï i d’anuncis com 
que per fi Granollers (tres anys després de ser 
aprovada en Ple la nostra moció sobre el tema), 
reciclarà l’oli domèstic.
Ara, com des fa tres anys, els que estem  
“com un llum d’oli” seguim entenent  
la política com un servei públic dirigit  
a gestionar de manera honesta, tranversal  
i participativa el futur comú i el nostre destí 
com a poble. I que el millor que pot fer una 
ciutadania organitzada és reciclar, juntament 
amb l’oli, la classe política que ens ha portat 
fins aquí. Fins a la independència.

Carles Canet i Estrany
Voluntari de Granollers per la Independència - 
Primàries Catalunya

Sobre l’ara i l’oli

CsPrimàries
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El pressupost municipal del proper any 
dissenya una ciutat més neta, segura, verda 
i sostenible.
El govern liderat per l’alcaldessa,  
Alba Barnusell, té molt clar el futur,  
sense desatendre les dificultats del present.
De fet, si no tinguéssim clares les prioritats 
i les transformacions que cal encarar  
d’aquí al 2030, no s’haguessin obtingut  
els fons europeus Next Generation  
que justament volen ajudar a accelerar 
aquestes transformacions.  
Granollers ha estat dels ajuntaments  
que proporcionalment ha rebut  
més recursos per aplicar a les inversions  
per tirar endavant.
Una ciutat més neta, endreçada i segura, 
que passa per augmentar les partides 
destinades a la neteja i recollida, al civisme 
i la convivència, i al suport a la policia local.
Amb oportunitats per a tothom,  
amb un increment de recursos,  
un any més, per a les polítiques socials, 
posant l’èmfasi en la ciutat creativa i en 
polítiques econòmiques de dinamització 
del teixit productiu, i amb la reclamació al 
govern de Catalunya del desenvolupament 
del PDU del Circuit, que haurà de permetre 
la posada en marxa de 250 ha de sòl per a 
activitats industrials i econòmiques.
Més verda i sostenible, amb la 
rehabilitació d’habitatges des del punt de 
vista de l’eficiència energètica, implantant 
de manera important i sostinguda energies 
renovables per contribuir a baixar  
les emissions d’efecte hivernacle, i amb  
el desenvolupament de l’anella verda,  
que vol dir més espais verds al voltant,  
al centre i als barris de Granollers;  
de fet, en el que resta d’any i el 2023  
es replantaran i plantaran 500 arbres nous 
a places i carrers.
Seguirem reforçant les aliances  
que ens permeten disposar de millors 
infraestructures sanitàries i de mobilitat, 
i continuarem participant en diversos 
fòrums i organismes per fer-hi sentir  
la nostra veu.
Granollers és viva, dinàmica, social, 
cultural, esportivament i econòmicament. 
Seguirem desplegant polítiques positives  
i progressistes, emmarcades en els 
objectius del Pla Estratègic.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament  

El context a la nostra ciutat i país no és 
fàcil: afrontem reptes com la situació 
econòmica global, l’accés a l’habitatge,  
la cura dels més grans, l’augment  
de les desigualtats o el canvi climàtic.
A la ciutat som a la fi d’un cicle polític 
i hem de superar la tancada majoria 
socialista per anar més enllà.  
Cal un nou govern, noves maneres  
de fer, amb el Granollers sencer. 
Si apostem pel de sempre, tindrem  
les solucions de sempre. El govern no 
pot parlar de transformar, quan el que 
tenim és resultat del que han fet després 
de tants anys de majoria absoluta.  
Per això cal un nou Granollers  
i per assolir-lo marquem cinc fites:
Una ciutat connectada, relligada per 
dins i amb l’entorn: líder en projectes 
amb les poblacions veïnes, amb millor 
transport públic dins i fora la ciutat,  
que pacifiqui les grans vies i creï una 
anella ciclable que connecti els barris. 
Una ciutat per la transició ecològica, 
que expulsi el gris i els fums: aixequem 
rajoles, acabem amb les places dures,  
fem un pulmó verd al centre i creem  
un gran eix verd des del Falgar  
fins a Montmeló, i apostem també  
per l’energia renovable.
Un Granollers pel talent, que eduqui 
al llarg de la vida i concebi cultura, 
ensenyament i esport conjuntament,  
amb un gran districte cultural a Roca 
Umbert i posant color als carrers i places.
Una ciutat amb impuls,  
que protegeixi el comerç local,  
promogui l’artesania com a nou sector, 
atragui més esdeveniments i aposti  
per la reindustrialització, amb un impuls 
més decidit envers l’FP.
I una ciutat cuidadora: que tingui cura 
de les persones, fent-la amable amb 
polítiques transversals perquè grans, 
petits i mitjans hi visquin millor;  
on ningú no sigui exclòs per motius 
socials, econòmics, de gènere o origen.

Núria Maynou Hernández
Portaveu d’ERC-AM

Les nostres propostes  
per al pressupost

El Ple extraordinari del 15 de novembre 
va aprovar el pressupost de l’Ajuntament 
de Granollers per al 2023, que supera 
els 104 milions d’euros.  
El grup de Junts ens vam abstenir 
perquè a partir de les eleccions 
municipals del 28 de maig de 
l’any vinent estem convençuts que 
governarem Granollers, i en no haver 
pogut intervenir en la confecció d’uns 
pressupostos que creiem que haurem 
de gestionar, vam optar per l’abstenció. 
Tot i això, vam aconseguir pactar sis 
propostes amb l’equip de govern  
que es desenvoluparan amb el romanent  
de tresoreria de l’any 2022. 
Les propostes acceptades són aquestes: 
Instal·lar senyalització a les zones de 
vianants que indiqui als VMP (patinets 
elèctrics) que tenen prohibit circular-hi. 
Instal·lar en els passos de vianants més 
conflictius llums LED que s’il·luminin 
quan hi passa algú.
Augmentar en 100.000 euros la partida 
de renovació i manteniment de voreres 
i accessibilitat prevista en la proposta 
d’inversions, així com augmentar la 
partida de senyalització vial horitzontal  
i fer-ho amb pintura antilliscant.
Subvencionar les empreses en l’àmbit 
del manteniment dels llocs de treball.
Subvencionar els autònoms en 
l’àmbit del manteniment de l’activitat 
econòmica.
Crear una partida pressupostària  
en l’àmbit de la salut psicoemocional  
per a infants, joves i adolescents.  
Figura de suport a les escoles  
i al departament de Serveis Socials  
per a l’atenció psicològica i de suport 
a la infància, adolescència i joventut 
(per fer xerrades a escoles i instituts 
sobre drogues, internet i xarxes socials, 
prevenció del suïcidi, etc.).

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu de Junts per Granollers

Un pressupost que mira  
el futur i el presentPer un nou Granollers

PSCERCJunts
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