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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

ESTABANELL I PAHISA (AVARIES) 900 154 444

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

NATURGY. GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12

SOREA (AVARIES) 900 304 070 

TANATORI 93 861 82 30

TAXIS 93 870 30 28

TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (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)

Nova plaça entre Roger de Flor i el nou tram del carrer  
de Pompeu Fabra. Foto: Toni Torrillas

MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dimecres 5 i dijous 13, 20 i 27 de gener
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

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

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

MERCAT D’ARTESANS D’ALIMENTACIÓ
Dissabte 8 i 22 de gener
Tot el dia. Plaça de les Olles

PARADA ENCANTS SOLIDARIS 
ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 15 i 22 de gener
De 9 a 14 h. Plaça Perpinyà

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

MERCAT DE SEGONA MÀ 
ASSOCIACIÓ JUNTOS POR LOS NIÑOS
Dissabte 29 de gener
De 9 a 15 h. Plaça de la Llibertat

La celebració de mercats queda supedi-
tada a la situació epidemiològica de cada 
moment. Recordeu portar la mascareta, 
guardar la distància i rentar-vos sovint les 
mans.  

Informació actualitzada a  
www.granollers.cat/agenda 

MESURES EXCEPCIONALS 
DE PREVENCIÓ COVID-19

GRÀCIES PER PROTEGIR-TE 
I AJUDAR A ATURAR LA COVID-19
www.granollers.cat/coronavirus

VENTILEU
PERMANENTMENT

Nous cursos i tallers de febrer a juny 
als centres cívics de la ciutat
Aquest primer semestre de 2022, els cinc centres cívics de Grano-
llers ofereixen una vuitantena de propostes per a totes les edats. 
Cursos i tallers variats de salut i benestar, expressió artística i 
creativitat, fotografia i cultura digital, moviment, cuina i recursos 
pràctics, així com propostes per a infants i joves i activitats familiars 
mensuals amb els Diverdivendres.
La majoria de cursos i tallers seran presencials i es faran de febrer 
a juny, si les mesures epidemiològiques ho permeten. En cas que 
no sigui possible, algunes de les activitats passaran a ser en línia i 
d’altres quedaran suspeses.
Les inscripcions es podran fer del 17 de gener a les 16 h, al 4 de fe-
brer, a les 21 h, presencialment a qualsevol dels centres cívics o per 
internet, a www.granollers.cat/centrescivics. 

Exposicions gener

EXPOSICIONS PERMANENTS

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

Museu de Ciències Naturals
“Tu investigues”

Sala d’invertebrats

Aula de Malacologia  
Frederic Travé

Aula de Paleontologia  
Joan Maria Viader

EXPOSICIONS TEMPORALS

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

FINS AL 9 DE GENER
“El Modernisme i les flors.  
De la natura a l’arquitectura”

FINS AL 6 DE MARÇ
Joan Fontcuberta.  
“Poemes de l’Alquimista”

FINS AL 3 D’ABRIL
Luz Broto.  
“Posar-se en el lloc de l’altre”

Ajuntament de Granollers 
Planta baixa
FINS AL 28 DE FEBRER
“Esport femení a Granollers:  
els inicis”

FINS AL 5 DE GENER
Pessebre institucional:  
Palau d’Esports

Museu de Ciències Naturals 
FINS AL 27 DE FEBRER
“Playmobil i natura” 

FINS AL 30 DE GENER
“Les cuques” 

Biblioteca Can Pedrals
DEL 10 AL 22 DE GENER
“Monstres”. Exposició 
fotogràfica d’Ona Lasierra sobre 
inseguretats i trastorns mentals

Centre Cívic Palou
FINS AL 31 DE GENER
 “Palou i els mestres  
Celestí Bellera i Rita Gibernau”

Centre Cívic Nord
DEL 21 DE GENER AL 10 DE 
FEBRER
“Música i dansa”.  
Pintures de Joan Aiza

Cinema Edison
FINS AL 9 DE GENER
V Premi d’Escultura  
Manel Batlle

Espai Tranquil de Barbany
FINS AL 13 DE GENER
“Fotografia de natura i poesia 
espiritual de poble”

Restaurant Anònims
FINS AL 5 DE GENER
“Antonio Téllez, 100 anys”
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Granollers es converteix  
en la capital mundial de l’handbol

Noruega es va coronar campiona del món del 
25è Mundial d’Handbol Femení que ha tingut 
com a seus Granollers, Castelló, Llíria i Torre-
vieja. Les nòrdiques van vèncer França per 22 
a 29, després d’una gran segona part, en una 
reedició de la final del Mundial de 2017 però 
aquesta vegada amb derrota de les franceses. 
D’aquesta manera Noruega guanya el seu quart 
mundial en els últims 12 anys i iguala Rússia 
pel que fa a medalles d’or. Justament Noruega 
defensarà el seu títol en el proper campionat 
del món que compartiran la mateixa Noruega 
amb Dinamarca i Suècia. Les daneses van gua-
nyar la medalla de bronze després de derrotar 

la selecció espanyola per 35 a 28. Les Guerreras 
no van poder amb les jugadores de Jesper Jen-
sen, a qui se’ls va escapar la semifinal contra 
França per només un gol. En tot cas, ja sigui a 
les fases preliminars com avançat el torneig,  
“el nivell dels partits ha estat impressionant 
i els equips han quedat contents en tots els 
aspectes”, assegura el cap de Competició del 
Mundial, Pep Blanchart.

La progressió de l’handbol femení

Cal no oblidar que la història internacional de 
l’handbol femení espanyol és recent, amb una 

La selecció de Noruega, 
campiona del Mundial, ha 
col·locat dues jugadores en 
l’equip de les estrelles del 
torneig, la lateral esquerra 
Henny Reistad i la dreta, Nora 
Mørk. A més, la jugadora més 
valuosa (MVP) ha estat la pivot 
Kari Brattset, també noruega

Nora Mørk, Sandra Toft, Stine Oftedal 
i Allison Pineau han estat algunes de 
les protagonistes dels 38 partits que 
Granollers ha acollit com a seu del  
25è campionat del món femení 
d’handbol. Un Mundial que ha mostrat 
l’alt nivell de l’handbol femení i 
que ha ratificat Granollers com a 
ciutat referent d’aquest esport i en 
l’organització d’esdeveniments de gran 
projecció i complexitat. Un campionat 
del món que ha estat possible gràcies 
a la feina tenaç de moltes persones, 
que ha engrescat participants, 
ciutadania i visitants. Un Mundial que 
ha de deixar un llegat: la promoció de 
l’esport femení, i de l’handbol femení 
en particular, en termes d’igualtat.

primera participació en els Jocs Olímpics de 
Barcelona 92, i una progressió indubtable en els 
darrers anys, exemple de la qual va ser la me-
dalla de plata en el Mundial de Japó 2019. Per 
al públic de Granollers el campionat del món ha 
tingut un al·licient afegit, la bona actuació amb 
la selecció espanyola i en el seu primer Mundial 
de Kaba Gassama, formada al BM Granollers i 
jugadora del Fleury Loiret francès. Gassama va 
disputar nou partits amb la selecció, va mar-
car 15 gols de 17 intents, cosa que suposa un 
88 % d’efectivitat, la millor estadística del seu 
equip. “Estem molt orgullosos que la referent 
del Mundial per als nens i les nenes de Grano-
llers sigui una dona que es diu Kaba Gassama”, 
conclou Álvaro Ferrer, regidor d’Esports. 

Cap a la globalització

Més enllà dels resultats esportius ha estat 
un Mundial condicionat per la presència de la 
pandèmia que, malgrat tot, s’ha controlat amb 
6.850 testos fets entre els participants, on no-
més s’han detectat 16 casos positius. Ha estat 
el primer campionat del món que la Federació 
Internacional d’Handbol ha implementat amb 
32 equips, fet que ha palesat la diferència de 
nivell entre països consolidats i emergents en 
la pràctica de l’handbol. Tot i així, el president 
de la IHF Hassan Moustafa defensava aquest 
model “per tal que l’handbol es desenvolupi en 
tots els racons del món ja que es vol ajudar a 
països de fora d’Europa perquè tinguin aquesta 
oportunitat”. 
L’handbol també ha de ser un bon instrument 
per promoure la igualtat de gènere, l’empode-

La granollerina Kaba Gassama 
va ser la jugadora més eficient  

de la selecció espanyola, en la seva primera 
participació en un Mundial
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El comerç, 
l’hostaleria 

i els centres 
educatius 

s’han sumat a 
les accions de 
promoció del 

Mundial

“El Mundial s’ha viscut com un gran 
projecte col·lectiu de ciutat. Estic 
convençut que aquest esdeveniment 
ens ha ajudat a avançar en termes 
d’igualtat i de cohesió”

Josep Mayoral
alcalde  
de Granollers

“Encara que tothom s’esperava una 
medalla, la valoració del Mundial és 
positiva. L’equip està content perquè 
s’ha treballat molt bé”

Kaba Gassama
jugadora  
de la selecció  
espanyola

“No tenia cap dubte que l’organitza-
ció del Mundial a Granollers seria de 
10 i així ha estat. S’ha posat el nom 
de Granollers al món”

Miquel Roca
exvicepresident  
de l’IHF

“Viure el Mundial des de dins ha si-
gut una barreja de sentiments, però 
em quedo amb les grans persones 
que he conegut i poder veure les 
millors jugadores d’handbol a casa”

Anna Pi
responsable 
d’acreditacions

“Hem tornat a demostrar que tenim 
la capacitat d’organitzar esdeve-
niments de la màxima qualitat i 
dificultat. D’aquesta experiència en 
sortiran d’altres”

Álvaro Ferrer
regidor  
d’Esports

“Ha estat un esdeveniment me-
ravellós, he passat tot el temps a 
Granollers i la ciutat m’ha encantat. 
La gent és molt agradable i he pogut 
veure que agrada molt l’handbol”

Anna Rapp
tresorera  
de l’IHF

rament de les dones i les nenes, i un mecanis-
me que contribueixi a reduir les desigualtats 
entre països. Hi ha camp per córrer en aquest 
sentit: només 4 seleccionadores en 32 equips i 
7 parelles d’àrbitres dones d’un total de 36. 

Seguiment mediàtic

En termes d’espectadors han passat pel Palau 
d’Esports més de 61.000 persones i el partit 
amb més assistents va ser la final, amb 4.000. 
En la fase prèvia del campionat es va donar 
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Més de 61.000 persones van gaudir 
d’handbol de molta qualitat en un  
Palau d’Esports renovat per a l’ocasió

Un Mundial és impossi-
ble de gestionar sense 
la col·laboració de les 
persones voluntàries. 
Gairebé 500 van ajudar en 
diferents tasques, com les 
que van assistir els mitjans 
de comunicació o les que 
elaboraven continguts de 
comunicació
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opció a presenciar partits en directe a escoles, 
instituts, clubs i entitats esportives, perquè 
poguessin gaudir de l’esdeveniment. 
Els qui no van poder viure el campionat del món 
en directe van tenir la possibilitat de fer-ho a 
través dels mitjans de comunicació. Un altre 
indicador de l’abast de l’esdeveniment ha estat 
la quantitat de professionals de la comunicació 
que es van acreditar, 1.067 en totes les seus, 
564 només a Granollers. Espanya i Dinamarca, 
on l’handbol té un altíssim seguiment entre la 
població, han estat els països amb més personal 
desplaçat. Sis sets de TV es van instal·lar al Pa-
lau, dos dels quals dels canals danesos DR i TV2. 
Cal posar de manifest també la dedicació dels 
mitjans de comunicació locals a donar a conèixer 
les protagonistes i la rellevància del torneig.
L’interès per Granollers s’ha reflectit també  
en les estadístiques de la web turística  
www.visitgranollers.com, que ha incrementat 
prop d’un 150 % el nombre de persones usuà-
ries en relació amb el mateix període de l’any 
passat. Per procedència, les visites venien 
d’Espanya, França, Dinamarca i Noruega.

Impacte econòmic

D’altra banda, per conèixer l’impacte econòmic 
del Mundial, la Diputació de Barcelona, per 
encàrrec de l’Ajuntament, ha contractat una 
consultora que ha fet 1.329 enquestes (648 a 
ciutadania, 485 a visitants i 196 a comerços i 
serveis). 31 alumnes de 2n d’ESO de l’Escola 
Educem també van ajudar en aquesta tasca. 
Als assistents als partits se’ls preguntava la na-
cionalitat, on s’allotjaven i la despesa associada 
a la seva visita, entre d’altres. A la ciutadania 
se’ls demanava el grau de satisfacció i l’efecte 
que tindria sobre la ciutat acollir el Mundial. 
L’anàlisi de totes aquestes dades s’haurà de 
completar amb la informació de l’ocupació 
hotelera a Granollers i el seu entorn durant la 
competició. A més caldrà valorar com aquest 
gran esdeveniment esportiu internacional ha 
contribuït a la promoció i projecció de la marca 
Granollers.

Zona per a aficionats

Granollers va ser l’única seu que va oferir una 
zona per als fans de l’handbol com a oferta 

500 voluntaris i voluntàries  
han fet possible l’esdeveniment esportiu 
més important que ha viscut mai la ciutat

Hem fet Granollers Mundial
Gràcies!

Patrocinadors locals:

Granollers va ser l’única de 
les seus que va obrir una 

fan zone que complementés 
l’oferta esportiva del Palau. 

Aquest espai, patrocinat 
per KH7, va comptar  

amb la implicació  
del Gremi d’Hostaleria 

del Vallès Oriental

complementària als partits. Aquest espai de 
gastronomia i oci va ser patrocinat per l’em-
presa KH7 i va comptar amb la participació del 
Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental. Judit 
Espinosa, coordinadora d’esdeveniments del 
Gremi, es mostra satisfeta de l’experiència, 
que ha comptat amb més afluència de públic 
els últims dies de torneig i que ha tingut en els 
noruecs un dels principals consumidors. 
Han estat 19 dies de competició però molts me-
sos de preparació per part del Comitè Executiu, 
encapçalat pel director del Mundial, Jaume Fort 
i personal de la Real Federación Española de 
Balonmano, i pel Comitè Organitzador Local, 
amb Jordi Romea com a director de la seu de 
Granollers i un bon grapat de professionals de 
diferents àmbits i empreses externes que han 
fet possible un gran torneig. 
Un campionat inviable sense els gairebé 500 
voluntaris, que han completat amb el seu esforç 
desinteressat, el que ha estat l’esdeveniment 
esportiu més important que ha viscut mai la 
ciutat. Una fita que ha igualat Granollers a Mu-
nic que, amb 1,5 milions d’habitants, també va 
ser seu d’unes olimpíades i dos campionats del 
món d’handbol.

La selecció espanyola va 
quedar en quarta posició 
del Mundial. Les daneses 
les van apartar de la  
medalla de bronze

Noruecs i francesos han 
estat els aficionats forans 
més nombrosos. El públic 
de Granollers ha mostrat 
el seu afecte a Kaba Gas-
sama, jugadora formada al 
BM Granollers que milita a 
la lliga francesa

La Lola, mascota oficial del 
Mundial, ha estat venerada 
pels més petits i ha animat 
la gent abans i durant el 
campionat del món

Vallès Oriental Televisió 
(VOTV) i la Xarxa de Tele-
visions Locals (La Xarxa) 
van abocar tot l’esforç a 

donar a conèixer l’handbol 
femení amb el pretext de la 

celebració del Mundial

El cantant Carlos Baute va 
interpretar en la cerimònia 

de cloenda Lala Gol,  
la cançó oficial del  

campionat del món
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Et resumim 
el Mundial 
en 1 minut
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Dimarts 18 de gener de 2022, a les 19 h
Museu de Granollers

ALFONSO VEGARA
Urbanista, economista i sociòleg. Fundador 

i President de la Fundació Metropoli

MILAGROS PÉREZ OLIVA
Periodista i directora de Barcelona 

Metròpolis

Diàleg amb

Imaginar la ciutat,
transformar el món

Amb el finançament de:

RETRANSMISSIÓ PER STREAMING
www.plaestrategicgranollers.cat

@Granollers2030

Nova plaça entre Roger de Flor i el nou tram 
del carrer de Pompeu Fabra

ACTUALITAT

Granollers compta amb una nova plaça que 
s’ha inaugurat conjuntament amb l’obertura i 
la prolongació del carrer de Pompeu Fabra. El 
nou tram té un sol sentit de circulació, de sor-
tida cap a Roger de Flor. Compta amb voreres 
accessibles de 2 metres d’amplada a banda i 
banda, passos de vianants a les cantonades i 
aparcament al costat dret del vial. 
La segona fase de les obres, iniciada el mes de 
setembre, correspon al Pla de Millora Urbana 122 
i ha estat executada per la promotora encarregada 
de la construcció dels dos blocs d’habitatges als 
terrenys de l’antiga central elèctrica d’Endesa. 
Aquesta segona fase dona continuïtat a les 
obres de reordenació urbanística que va dur a 

La ministra Raquel Sánchez ha avançat un acord polític entre l’Associació de 
Municipis de l’Arc Metropolità i el ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda 
Urbana per construir habitatge de lloguer assequible. La signatura del protocol 
es farà en els pròxims mesos, ha anunciat la ministra en una trobada celebra-
da a Sabadell el 15 de desembre. 
La presidenta de l’Arc Metropolità i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha 
agraït la predisposició del ministeri i ha incidit en la importància de dotar els 
municipis de prou recursos per construir habitatge de manera directa.
El director general d’Habitatge i Sòl i el secretari general d’Agenda Urbana i 
Habitatge del ministeri han destacat les prioritats actuals i futures: el dret a 
l’accés a l’habitatge, la construcció d’habitatge públic assequible, la promoció 
del lloguer sostenible, la rehabilitació de les llars per augmentar l’eficiència 
energètica i també la millora dels barris i els entorns urbans. 
Entre 2018 i 2021 s’han transferit més de 270 milions d’euros del Pla Estatal 
de Vivenda a la Generalitat, a més dels 14,5 milions addicionals del 2020 per al 
programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de 
la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual. A més, aquest pla ha permès 
que s’hagin signat 35 acords dins del programa de foment del parc d’habitatge 
de lloguer, i també acords de rehabilitació i regeneració urbana a Catalunya.

Acord entre l’Arc Metropolità 
i el ministeri per construir 
habitatge públic de lloguer 
assequible

terme l’Ajuntament la primavera passada i que 
van consistir en l’obertura del nou tram del 
carrer de Pompeu Fabra i la construcció de la 
plaça. L’empresa Prycsa va ser la responsable 
de la primera fase de l’obra, amb un pressupost 
de 96.100,62 euros, IVA inclòs. 
Aprofitant les obres, s’ha dotat el carrer de nous 
serveis soterrats, tant les xarxes elèctrica, de 
telefonia i de telecomunicacions, com la xarxa 
d’aigua potable i el nou clavegueram.

Una plaça sostenible

La plaça compta amb una nova zona de jocs in-
fantils, així com nous espais verds, amb parter-
res i jardineres elevades de grans dimensions, 
amb arbrat, plantació arbustiva i xarxa de reg. 
També s’han instal·lat nous punts de llum amb 
tecnologia led i diversos bancs i papereres.
Tota la vegetació de la plaça ha estat adobada 
amb compost procedent de la planta de tracta-
ment de matèria orgànica situada a Granollers, 
gestionada pel Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental. 
A l’entorn més proper de la plaça es farà una 
campanya de sensibilització i foment del reciclat-
ge, a través de cartells als contenidors de fracció 
orgànica, per donar a conèixer a la ciutadania que, 
gràcies a la matèria orgànica procedent dels con-
tenidors del barri, s’ha pogut elaborar el compost 
que serveix de fertilitzant de la vegetació de la 
nova plaça i la d’altres zones verdes de la ciutat.

La nova plaça, a la banda sud 
del carrer de Pompeu Fabra, 
compta amb una zona de jocs 
infantils, nous espais verds i 
bancs per seure 
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La 2a edició dels Pressupostos 
Participatius rep 241 propostes
El 5 de desembre va acabar la fase 
de debat i recollida de propostes 
per a la 2a edició dels Pressupostos 
Participatius de Granollers. Durant 
més d’un mes i mig la ciutadania 
ha pogut tornar a fer propostes per 
decidir a què es destinen 2 milions 
d’euros, el doble de l’import de la 
primera edició. 
Els principals objectius dels Pressu-
postos Participatius són implicar la 
ciutadania en la participació, debat 
i presa de decisions sobre el destí 
d’una part dels recursos públics, 
aconseguir més transparència i efi-
ciència en la gestió municipal, conèixer les necessi-
tats i prioritats de la ciutadania, i ajustar la despesa 
municipal tenint en compte aquestes necessitats.
Així, després d’una primera fase d’informació del 
procés participatiu, del 15 d’octubre al 5 de de-
sembre s’ha dut a terme la fase de debat i recollida 
de propostes. S’han habilitat 11 punts de suport 
a diversos equipaments municipals per informar 
i resoldre dubtes sobre el procés, i també s’han 
instal·lat en dates puntuals 10 punt mòbils d’infor-
mació a l’espai públic. A més, s’han fet 10 sessi-
ons de debat específiques per a àmbits concrets: 
gent gran, joventut, infància, diversitat funcional, 
adolescència, nova ciutadania, sostenibilitat i medi 
ambient, deficiència visual, perspectiva de gènere i 
accessibilitat universal.

A través del web www.granollers.cat/
pressupostos participatius la ciuta-
dania ha pogut presentar propostes. 
Se n’han presentat un total de 241, 
92 més que en la primera edició. 
Aquestes propostes corresponen a 
tot tipus d’àmbits d’actuació, però les 
més nombroses són les relacionades 
amb la millora de l’espai públic urbà 
(58), mobilitat (48 ) i medi ambient i 
espais verds (36).

Les properes fases

Fins al 31 de gener se’n farà la valoració tècnica, 
que donarà pas a les fases següents:
- Priorització de propostes i suports, de l’1 al 22 de 

febrer de 2022
- Concreció, del 23 de febrer al 4 d’abril de 2022
- Presentació dels projectes, del 5 d’abril al 18 

d’abril de 2022
- Votació final dels projectes, del 19 d’abril al 3 de 

maig de 2022
- Retorn, del 4 al 16 de maig de 2022
- Execució i seguiment dels projectes, a partir del 

17 de maig de 2022
Més informació a: 
www.granollers.cat/pressupostosparticipatius
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10
9.30 a 12.30 h. Workshop en línia
Kit de recursos i eines per a projectes 
digitals
Granollers Mercat

14
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació 
presencial
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Granollers Mercat

20
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació de 20 hores. Presencial
Gestió i planificació de projectes
L’objectiu del curs és capacitar als alum-
nes per gestionar projectes, tant des de la 
perspectiva de l’equip de treball com de la 
del líder
Cambra de Comerç – Granollers

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

Formació en línia
www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Gener 2022 

21
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació 
presencial
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

PUNT REEMPRESA GRANOLLERS

Coneix el nou programa 
de recreixement 

Has comprat un negoci i vols fer-lo 
créixer? Tens una empresa i vols anar 
més enllà? Vols que el teu negoci faci 
un salt? Si és així, t’interessa assistir 
als tallers de recreixement. Aquests 
tallers et permetran aprofundir en les 
principals àrees empresarials per poder 
desenvolupar estratègies de creixement 
per a la teva empresa.

https://bit.ly/recreixementgranollers

Noves sessions dels tallers 
de suport a la criança

La 5a Vallèsbot tindrà com a tema central  
la bicicleta
La 5a edició de la Vallèsbot, un projecte intermunicipal per implementar els coneixements 
de la robòtica i tecnologia a reptes de caràcter social del nostre entorn més proper, se cen-
trarà aquest curs en la bicicleta. Amb el títol “Pedalem la Vallèsbot” es planteja a l’alumnat 
participant de centres educatius de primària i secundària de Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que donin resposta a reptes relacionats amb 
aquest mitjà de transport aplicant la robòtica i la tecnologia.
Aquesta edició recupera la presencialitat i, a més, té com a principal novetat que es farà la 
jornada de presentació dels treballs de l’alumnat, el dia 24 de maig, a la Pista Polivalent de 
Canovelles. Fins ara, totes les edicions s’havien celebrat a Granollers.

Aquest 2022 es reprenen els tallers de suport a la 
criança, una iniciativa inclosa dins del programa 
Àrea Familiar de l’Ajuntament de Granollers, que 
inclou diversos espais, conferències, tallers i debats 
adreçats a les famílies amb infants i adolescents.
Els tallers de suport a la criança s’adrecen a fa-
mílies amb infants de 0 a 3 anys i compten amb la 
col·laboració de les voluntàries educatives Carme 
Climent, infermera, i Hermínia Vázquez, assesso-
ra de lactància. Les sessions es faran a l’escola 
bressol municipal Tortuga (c. Garrotxa, 2) diversos 
dimarts de 15.30 a 17 h.
A més, el dimarts 1 de febrer, a les 17.30 h al Mu-
seu de Ciències Naturals, es farà una xerrada inau-
gural per a famílies amb infants de 0 a 6 anys. Durà 
per títol “La importància de la vinculació mare-fill; 
les bases del benestar personal” i anirà a càrrec 
d’Oriol Güell Custodio, psicòleg i formador.
Més informació i preinscripcions a: 
www.granollers.cat/tallercriança

Granollers participa en el Passaport Edunau-
ta, un projecte pilot de creació d’oportunitats 
educatives, i d’acreditació i reconeixement social 
d’aprenentatges fora de l’escola per a infants 
de 3 a 12 anys. L’Ajuntament ha proposat a totes 
les escoles de primària de la ciutat participar 
en aquest projecte en una primera prova pilot 
adreçada a l’alumnat de 3r i 4t de primària.  
12 centres educatius i 36 mestres s’han sumat 
a la proposta, que arribarà en aquesta primera 
fase pilot a gairebé 900 alumnes.
El Passaport Edunauta neix amb l’objectiu de 
promoure l’equitat en l’accés a les oportunitats 
educatives més enllà de l’escola. Així, s’ha creat 
un document, un passaport d’aprenentatge, que 
serveix per animar i celebrar la participació en 
activitats extracurriculars obertes, dins i fora 
escola, a tots els infants, per ampliar la igualtat 
d’oportunitats educatives. A més, s’ha creat el 
web www.granollers.cat/passaportedunauta amb 
tota la informació sobre el projecte.

Granollers participa 
en el projecte pilot 
Passaport Edunauta

Vols rebre totes les 
novetats?  
Dona’t d’alta al nostre 
butlletí!

L’Ajuntament destina 1 milió d’euros a nous plans d’ocupació

Des de fa anys l’Ajuntament de Granollers 
desplega, en el marc de les polítiques actives 
de foment de l’ocupació i millora de la cohesió 
social, contractacions temporals de persones en 
situació d’atur, combinades amb la programació 
de cursos de formació obligatoris per a les per-
sones contractades i l’acompanyament durant 
l’execució del programa.
En el marc d’aquestes actuacions, l’Ajuntament 
ha rebut 252.000 €, del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb els quals es contractaran onze 
persones que han participat en un procés de 
selecció. D’aquestes persones, sis són majors 
de 45 anys, en situació d’atur i inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupades. I cinc són 
dones en situació d’atur inscrites com a de-
mandants d’ocupació no ocupades, víctimes de 
violència masclista i en risc de caure en situació 
d’atur de llarga durada que no reben prestació, 
o ajut per desocupació o subsidi. 

Contractació de 45 persones aturades

D’altra banda, l’Ajuntament posarà en marxa 
un any més el programa municipal de Plans 
d’Ocupació i contractarà el mes de març 
45 persones aturades durant nou mesos. 
Les persones que vulguin accedir a aquesta 
contractació han d’estar en situació d’atur, 
inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupades i complir determinats requisits. 
Les persones que reuneixin els requisits 
seran derivades d’ofici per l’Oficina de Treball 
de la Generalitat per participar en el procés de 
selecció.
Les persones contractades rebran forma-
ció professionalitzadora, orientació laboral i 
l’acompanyament a la inserció laboral poste-
rior. El mes de setembre es contractarà un 
segon grup de persones en el marc del mateix 
programa.
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Granollers concedeix la Medalla de la Ciutat 
2021 a Conchi Caruda Martínez, a títol pòstum, 
i a l’Institut Escola Municipal de Treball (EMT). 
Així ho ha acordat, per unanimitat, la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament.
L’acte de lliurament de les Medalles de la Ciutat 
se celebrarà el 27 de gener, a les 20 h, al Teatre 
Auditori de Granollers, on es farà un homenatge 
a Conchi Caruda en reconeixement del seu acti-
visme, la lluita per la igualtat i el compromís en 
favor de les persones; i a l’EMT, en commemora-
ció del seu centenari, i per la gran tasca formati-
va i educativa al llarg d’aquests anys a la ciutat.
També es farà una menció especial a tot el 
col·lectiu de treballadores i treballadors de la 
sanitat i de les residències de gent gran per la 
seva extraordinària dedicació i professionalitat 
en tot el temps de la pandèmia de la Covid-19.

Conchi Caruda Martínez

Va ser membre fundadora de l’assemblea local de 
la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH), 
amb la qual va col·laborar fins a la seva mort, el 
maig de 2020, tot impulsant la negociació amb 
les entitats bancàries per evitar desnonaments i 
lluitant per aconseguir lloguers socials. També va 
treballar amb l’associació de veïns Gent del Barri 
de Sant Miquel, on va anar a viure a principis dels 
90. Fins aleshores havia viscut a Montmeló, on va 
instal·lar-se amb 16 anys procedent de Cuenca, la 
seva ciutat natal. Va exercir també el seu compro-
mís social en l’àmbit polític, com a militant d’ICV a 
Montmeló i després, a Granollers. En les eleccions 
municipals de 2019 va formar part de la candida-
tura de Granollers en Comú.

Obre l’Espai Familiar  
al Centre Cívic Jaume Oller

El Centre Cívic Jaume Oller (situat al c. Mare de Déu de 
Montserrat, 47) disposa d’un servei gratuït, amb afo-
rament limitat, per a les famílies amb infants de fins a 
3 anys. Cada dilluns i dimecres, de 16 a 18 h, s’ofereix 
una sala àmplia i lluminosa equipada amb material de 
joc i experimentació per a la petita infància. Un espai 
per compartir estones de lleure, experiències i vivències 
entre els pares i mares amb fills i filles d’edats similars. 
A més, s’organitzen tallers lúdics i educatius dirigits a 
l’atenció i criança dels infants en aquesta etapa evoluti-
va. Ara, l’espai engega un servei d’orientació i assesso-
rament individual i grupal per a les famílies amb infants 
de 0 a 3 anys, en relació amb la criança dels seus fills i 
filles.

Medalla de la Ciutat per a l’activista  
Conchi Caruda, a títol pòstum, i per a l’EMT

L’esdeveniment de referència del sector acústic 
a Catalunya se celebrarà els dies 25 i 26 d’abril 
a Granollers. Després de la darrera edició en 
format virtual, la cita d’enguany del congrés 
biennal sobre el món de l’acústica es viurà 
presencialment. Les jornades se celebraran 
al Teatre Auditori de Granollers amb totes les 
mesures sanitàries.
L’Acusticat és un punt de trobada de referència, 
multitemàtic i multisectorial, que convida a la 
reflexió per millorar la qualitat acústica i ambi-
ental del nostre territori, mitjançant solucions 
tecnològiques, intangibles i socials. 
Les jornades comptaran amb la participació 
d’experts de renom d’aquest àmbit, que abor-
daran els reptes de la qualitat acústica i els 
dilemes que requereixen una valoració ètica i no 
compten amb una normativa que determini com 

Granollers, seu del 4t Congrés  
d’Acústica de Catalunya, Acusticat

actuar. També hi haurà demostracions profes-
sionals, espai de tallers, cinefòrums, taules 
rodones i diversos expositors al voltant de la 
temàtica de l’acústica.
El 4t Congrés d’Acústica de Catalunya compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Grano-
llers, el Departament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalu-
nya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, el Laboratori d’Enginyeria 
Acústica i Mecànica de la UPC i l’Associació 
Catalana de Consultors Acústics. També té el 
suport d’empreses patrocinadores, entitats del 
sector i universitats.
La participació és gratuïta amb inscripció prèvia. 
Les persones interessades ja us hi podeu apun-
tar, en aquest enllaç:  
https://activacongresos.com/forms/acusticat2022

Parlem de tapes de temporada 
a “Passa’m la recepta”
Aquesta temporada, les tapes són les protagonistes de 
les receptes que s’intercanvien i s’elaboren en el projecte 
culinari “Passa’m la recepta”, promogut per la Xarxa de 
Centres Cívics. En la primera trobada del projecte, el mes 
de novembre, es van compartir trucs i receptes de tapes 
de tardor. Les sessions següents s’han programat per 
als dies 28 de gener, 25 de març i 20 de maig, sempre en 
divendres i a dos quarts de sis de la tarda, al Centre Cívic 
Palou (situat al pg. del Doctor Fàbregas, s/n). L’activitat 
és gratuïta amb inscripció prèvia a www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions; també es pot fer de manera 
presencial a qualsevol dels cinc centres cívics.

 www.granollers.cat/passamlarecepta
Seguim compartint receptes i secrets de cuina 

Institut Escola Municipal de Treball

L’Ajuntament de Granollers va fundar, l’any 1920, 
una escola d’arts i oficis que es va situar al 
carrer de Conestable de Portugal, on s’impartien 
classes nocturnes. Acabada la Guerra Civil, es 
va traslladar al carrer de Corró, al costat de la 
Biblioteca Francesc Tarafa. El 1943 la constitució 
del patronat va donar a l’escola una estructura 
pròpia que va permetre l’ampliació de les especi-
alitats, els tallers i també el nombre d’alumnes. 
L’any 1955 el ministeri va reconèixer oficialment 
els estudis del centre, fet que va accelerar la 
construcció d’un edifici destinat exclusivament 
als ensenyaments professionals. El curs 1962-63 
es va inaugurar, al carrer Roger de Flor. Actual-
ment el funcionament del centre es regula amb 
un conveni singular amb el Departament d’Edu-
cació; imparteix estudis d’Educació Secundària 
Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior. Vinculat des dels inicis a 
l’activitat industrial de la ciutat, l’Institut Escola 
Municipal de Treball ha contribuït a la formació i 
la capacitació tècnica de moltes generacions de 
granollerins i vallesans.
 
La Medalla de la Ciutat l’atorga el municipi en 
reconeixement i agraïment a persones físiques o 
jurídiques per una actuació o conjunt d’actuacions 
que hagin tingut un relleu significatiu o trans-
cendència d’enaltiment de la ciutat, o de servei i 
dedicació al progrés i benestar de la població i la 
ciutadania, i també per haver destacat especial-
ment en el treball per l’associacionisme ciutadà i 
les manifestacions culturals, esportives, cíviques, 
econòmiques i socials.

A l’esquerra, Conchi Caruda.  
Al mig, l’edifici de l’EMT. 
A la dreta, professional de 
l’hospital de Granollers

Menció especial 
a professionals 

de la sanitat i de 
les residències 

de gent gran 
per la seva 

extraordinària 
dedicació i 

professionalitat 
en tot el temps 
de la pandèmia 

de la Covid-19
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Nova temporada de la Sala Nau B1

La Sala Nau B1 de Roca Umbert ja té a punt 
la nova temporada, que començarà el mes de 
febrer.
El primer a trepitjar l’escenari serà el grano-
llerí Albert Lax, que vindrà a presentar el seu 
darrer treball, Espurnes. 

La temporada continuarà amb el trap dels Flashy 
Ice Cream i amb la celebració del Carnaval amb 
el grup de la plana de Vic Pelat i Pelut. 
Al març es commemorarà el Dia de la Dona 
amb Fem Pop, el festival musical que no vol 
existir, i seguirem amb un dels grans de l’esce-
na catalana, els Manel. 
A l’abril, els granollerins Bucòlic presentaran 
el seu EP, Ara que et conec, i el quintet femení 
Maruja Limón portarà el seu estil entre fla-
menc, pop i ritmes llatins. 
Per tancar temporada, tindrem una nova edició 
del festival familiar de música alternativa Minibe-
at, els també granollerins Saigon i Seyka coinci-
dint amb la Fira de l’Ascensió i la gran final, amb 
La Sra. Tomasa,  una combinació de sons llatins, 
reggae, funk, rap i música electrònica.
Les entrades ja estan a la venda a: 
www.rocaumbert.cat i www.escenagran.cat.
Els concerts se celebraran seguint les mesu-
res restrictives de la Covid-19 vigents en cada 
moment.

Anna Saéz de Tejada
Professora de IESE i experta en 
economia circular

Mira-la aMira-la a

Sara Capdevila
Coordinadora de recerca 
biomèdica

Lluís Galbany
Explorador de supernoves

Ivan Boix
Director d’art i artista Disney

Roser López Espinosa
Ballarina i coreògrafa

24 24 de febrerde febrer

28 28 d’abrild’abril 19 19 de maigde maig

24 24 de marçde març

SALUT

ASTROFÍSICA IL.LUSTRACIÓ

DANSA

David Pallàs
Mestre xocolater i empresari

Mira’l aMira’l a
ALIMENTACIÓ MODA Totes les sessions comencen a les 19 h

Ariadna Grau
Empresària i infl uencer
sobre nutrició

AFORAMENT PRESENCIAL LIMITAT
Inscripció prèvia recomanada

NAU B1 / ROCA UMBERT
Enric Prat de la Riba, núm. 77
Granollers

#ambGdeGranollers

J O R N A D E S  D E  T A L E N T  L O C A L

amb
de Granollers

octubre 2021 - maig 2022

Més informació a:

ambGdeGranollers.cat

segueix les 
jornades per 

:

20 20 de generde gener

NUTRICIÓ

Amb el suport de:
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1
DISSABTE

18.30 h | Cinema Edison
Projecció de curtmetratge 
La carretera, de Palou a can Mònic 
(1966-1976)
Activitat gratuïta
De l’1 al 6 de gener, cada tarda

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Els Pastorets 
L’espectacle imprescindible de les 
festes de Nadal per a tota la família!
Entrades a: 
www.teatreauditoridegranollers.cat
Es repeteix diumenge 2 a les 12 h i a 
les 19 h 

2
DIUMENGE

10 h | Palau d’Esports
PIN. Parc Infantil de Nadal 
Activitats per a tota la família
Més info a: www.pingra.org
Fins les 14 h i de 16 a 20 h 
Es repeteix dilluns 3 i dimarts 4

11 h | Museu de Ciències Naturals
Animals amagats  
Joc de realitat augmentada
Preu: 3 € per tauleta tàctil
Reserves a: www.mcng.cat
Es repeteix cada divendres i dissabte  
a les 16 h i diumenge a les 11 h

11.10 h | Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició  
“Tu investigues!”
Apropa’t a la ciència i desperta la 
curiositat per investigar i explorar  
la natura com si fos un tresor
Preu: 3 € adults / 1 € infants
Reserves a: www.mcng.cat
Es repeteix cada dissabte a les 16.30 h 
i diumenge a les 11.10 h

12 h | Plaça de la Porxada
Swing. Comencem l’any  
a ritme de swing
Org.: Lindy Frogs

17 h | Barris de Granollers
Patges als barris 
Els patges visiten els barris per 
recollir la carta als Reis d’Orient
Comitiva dels patges amb bicicleta als 
diferents barris de la ciutat.  
A cada barri hi haurà taller de fanalets 
i xocolata desfeta. Fins les 19 h
Org.: Associacions de veïns,  
Granollers Pedala i Ajuntament 

18 h | Parc Firal
Circ. Fantasy World
Espectacle de teatre i circ infantil
Sessions els dies 2, 3, 4, 6, 7, 8  
i 9 de gener

19.30 h | Sala Tarafa
Concert d’Any Nou. Amb Jove 
Projecte Orquestral de Catalunya
Reserva d’entrades al: 657 86 28 33 
Socis gratuït
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers 

3
DILLUNS

16 h | Roca Umbert Fàbrica de les Arts
El Campament Reial  
del patge Gregori  
Activitat gratuïta amb reserva prèvia 
d’entrada a: www.granollers.cat/nadal
Fins les 20.15 h. Es repeteix dimarts 4

4
DIMARTS

12 h | Plaça de la Porxada
Teatre. La pell fina. Espectacle  
de Commedia dell’Arte amb 
alumnes de l’Institut del Teatre
Entrades a:
www.teatreauditoridegranollers.cat

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller (+8 anys). La vida dins 
d’un formiguer i visita guiada  
a la sala d’invertebrats
Vine a conèixer com és un formiguer  
i com funciona 
Preu: 3 € per tauleta tàctil
Reserves a: www.mcng.cat

5
DIMECRES

17 h | Roca Umbert
Reis d’Orient 
Despertem els Reis!
Fem tots junts una picarolada,  
amb sonalls i picarols, per despertar 
els Reis d’Orient 

17.30 h | Roca Umbert
Reis d’Orient 
Inici de la Cavalcada Reial
Amb un nou recorregut de la cavalcada 
que s’adapta a les mesures Covid 

20 h | Plaça de la Porxada
Reis d’Orient. Recepció Reial

7
DIVENDRES

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. Invertebrats: 
insectes, crancs i aranyes  
a les vostres mans
Taller on podràs gaudir de la sensació 
de tocar una aranya, crancs i insectes
Preu: 3 € adults / 1 € infants
Reserves a: www.mcng.cat
Es repeteix cada divendres a les 17.30 h 
i a les 18.30 h

8
DISSABTE

12 h | Plaça de la Corona
Avui Cantem. Cantada de cançons 
populars i tradicionals pels carrers 
de Granollers
Trobada a les 12 h a la plaça de  
la Corona, per seguir cap al Museu, 
Fonda Europa, plaça de les Olles i 
Porxada. En cas de pluja, s’anirà 
directament a la Porxada

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. There is no Rose
Dues generacions de Veus. Cor Infantil 
Amics de la Unió cantant plegades
Entrades a: 
www.teatreauditoridegranollers.cat

Albert Lax inaugurarà la nova 
temporada de la Sala Nau B1 
de Roca Umbert

14
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18
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica de l’Arxiu Municipal
Les trobades es fan dos cops al mes, 
en dos grups: a les 10.30 i a les 12 h
Cal fer inscripció prèvia al: 
93 842 67 37 o a arxiu@granollers.cat 

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) 
Plou i fa dol. Amb Ada Cusidó
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes en anglès  
(+4 anys). Little Red Riding Hood 
 Amb Cambridge School
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de  
lectura infantil (10-11 anys)  
Y entonces nos perdimos,  
de Ryan Andrews.  
Amb Íngrid Blanch, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Curs. Crea vídeos per a les  
xarxes socials
Formació digital per a adults.  
Creació de continguts
Inscripcions a: www.granollers.cat/ 
inscripcionsbiblioteques

18 h | GRA. Equipament juvenil
Parlem en família 
“No tot és el que sembla” 
Xerrada sobre salut mental
Sessió dirigida a famílies amb infants 
de 6 a 11 anys

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Errata. Club de lectura jove  
(12-16 anys) 
El famosíssim catàleg de Walker 
& Dawn, de Davide Morosinotto 
Amb Íngrid Blanch, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19
DIMECRES

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura 
Zazie al metro, Raymond Queneau 
Amb Anna Ballbona, periodista  
i escriptora
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
La família Melops. Club  
de lectura infantil (6-7 anys) 
Abecedari poètic,  
de Salvador Comelles 
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès (8-12 
anys). Amb Cambridge School 
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes. Club de 
lectura infantil (8-9 anys)  
Un petó de mandarina,  
d’Eulàlia Canal 
Amb Pilar Llorens, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
La lluna amb telescopi
Activitat d’uns 15 minuts que es 
realitzarà de manera continuada entre 
les 11.15 i les 13.30 h 
Gratuït. Reserves a: www.mcng.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Judit Neddermann
L’artista de Vilassar de Mar presentarà 
alguns dels seus singles com Canta o 
Luna
Entrades a: 
www.teatreauditoridegranollers.cat

16
DIUMENGE

11 h | Església de Sant Esteve
Messes d’orgue
Els organistes del Conservatori 
Nacional Superior de Lyon 
Misses amb peces de la literatura 
organística de tots els temps
Es repeteix a les 12 h

17.30 h | Església de Sant Esteve
Concert d’orgue
Els organistes del Conservatori 
Nacional Superior de Lyon

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Circ. Áureo
Un espectacle per a tota la família per 
gaudir de circ acrobàtic i de malabars
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
a: www.teatreauditoridegranollers.cat

17
DILLUNS

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Club de lectura 
La casa del dolor, de Víctor Sánchez 
Amb Francesc Viñas, professor  
de literatura
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16
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10
DILLUNS

15.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Curs. Iniciació en l’ús  
de l’ordinador
Formació digital per a adults.  
Bàsics d’ordinador
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

11
DIMARTS

17 h | Servei de Català de Granollers 
Vine a jugar a l’Scrabble  
en català
L’activitat es repeteix els dimarts 18  
i 25 de gener de 17 a 19 h

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Curs. Comunitat WPGranollers
Formació digital per a adults
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

12
DIMECRES

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 o 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Es repeteix el 19 i 26 de gener 

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys). Ai, quin 
fred que fa! Amb Rosa Pinyol
Inscripció a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

13
DIJOUS

17 h | Museu de Ciències Naturals
Dibuixem el tritó del Montseny 
amb aquarel·les (+14 anys)
Preu: 15 € per sessió
Reserves a: www.mcng.cat

19 h | Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura 
La mort i la primavera,  
de Mercè Rodoreda 
Amb Albert Rubio, lector editorial
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Una noche sin luna
Una peça commovedora que ens parla 
de Lorca des d’una sensibilitat del 
segle XXI
Entrades a:
www.teatreauditoridegranollers.cat

14
DIVENDRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
L’illa de Mai Més  
Club de lectura infantil (8-9 anys) 
El segrest de la bibliotecària,  
de Margaret Mahy 
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18 h | Cinema Edison
Club de lectura i cinema  
The Rider (2017), de Chloé Zhao 
Amb Esteve Plantada, escriptor
Col·l.: Cinema Edison
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors 
Club de lectura jove (+12 anys) 
L’evolució de la Calpurnia Tate, 
de Jacqueline Kelly 
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | GRA. Equipament juvenil
Cercle de Dones
Espai de trobada intergeneracional de 
dones de la ciutat i la comarca

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. Cicle Carles 
Riera. Clarinets i contradanses!
Tres clarinetistes ens transportaran 
directament a l’Havana!
Gratuït. Inscripcions a: 
www.teatreauditoridegranollers.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Cicle Carles Riera  
Cafè Saumell! 
Un trio de clarinets interpreta les 
peces més de moda de l’Havana de la 
segona meitat del segle XIX 
Preu: 10 € 
Entrades a:
www.teatreauditoridegranollers.cat

15
DISSABTE

10 h | Centre d’Arts en Moviment. 
Roca Umbert
Vine a ballar! Tastet de les activitats 
que ofereixen les escoles de dansa 
de Granollers al llarg del curs
Una oferta preparada perquè provis el 
que sempre has tingut ganes de fer, 
però que no t’hi has atrevit. Deixa’t 
anar! 

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Magic Science (5-10 anys) 
Taller familiar de ciències en 
anglès. A càrrec d’Inorbis
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Planetari (+ 6 anys) 
“La Via Làctia: el gran riu de la nit”
Preu: 3 € adults / 1 € infants
Reserves a: www.mcng.cat
Es repeteix a les 17.15 h  i 18.15 h i el 
diumenge 16 en el mateix horari

17 h | Nau B1
Concert de Rock en família  
(+5 anys). Descobrint Metallica
Espectacle per gaudir del rock
Entrades a: www.granollers.koobin.com/
rockenfamilia22
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18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en 
anglès. Brigitte Bardot and animal 
rights. Amb Cambridge School 
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Granollers
Ponència  
“Ciència i cultura a Granollers 
durant el primer franquisme” 
A càrrec de Miquel Carandell
Org.: Centre d’Estudis de Granollers

21
DIVENDRES

16.30 h | GRA. Equipament juvenil
K-Event
Mostra de dinàmiques pròpies de la 
cultura sud-coreana
Org.: Grup de joves Purplefly

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Club  
de lectura infantil (6-7 anys) 
Però jo sóc un ós! De Frank Taslin 
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h | Centre Cívic Nord
DiverDivendres. Taller  
de diddley bow! Amb Sergi Estella
Activitat gratuïta amb inscripció 
familiar (1 adult + 1 o 2 infants) 
Inscripcions a partir del 7 de gener a: 
www.granollers.cat/diverdivendres o 
presencialment a qualsevol dels cinc 
centres cívics de la ciutat

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4. Club de lectura 
infantil (10-11 anys) 
El cap als núvols,  
de Bernat Cormand
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Nau B1
Amb G de Granollers. Jornades 
de talent local. Ariadna Grau 
Empresària i influencer sobre nutrició

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. IT Dansa
Dansa contemporània per evocar 
l’origen del món a través del moviment
Entrades a:
www.teatreauditoridegranollers.cat

22
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) 
Contes sobre la pell 
Amb Duna Vilà
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

12 h | Llibreria La Gralla
Club de lectura  
Trenquem armaris 
El power ranger rosa,  
de Christo Casas

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar  
“Vida microscòpica”
Descobreix el món fascinant que 
habita dins d’una gota d’aigua!
Preu: 3 € adults / 1 € infants
Reserves a: www.mcng.cat
Es repeteix a les 17.30 h

22 h | Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Toundra

23
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
Itinerari. Els bombardejos del 39 
Preu: 4 €; persones jubilades, famílies 
monoparentals, famílies nombroses i 
persones amb discapacitat, 2€
Infants fins a 12 anys i persones a 
l’atur, gratuït

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. La corte de Faraón
Una sarsuela divertida, fresca i 
original!
Entrades a:
www.teatreauditoridegranollers.cat

24
DILLUNS

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura 
De la literatura a la música. Tres 
contes fantàstics, E.T.A. Hoffmann 
Dinamitzat per Francesc Viñas, 
professor de literatura
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

25
DIMARTS

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica 
“La filosofia als monestirs i a les 
universitats. La transcendència 
encarnada. Filosofia en l’època 
medieval”  
Amb Fèlix Rabal i Mariano 
Fernández, professors de filosofia
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

26
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos)  
Contes sobre la pell 
Amb Duna Vilà
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h | GRA. Equipament juvenil
Taula rodona 
“Any nou, nova aventura”  
A càrrec de TACC Barcelona 
Per resoldre dubtes i inquietuds sobre 
la mobilitat internacional

19

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2022

La celebració dels actes queda 
supeditada a la situació 
epidemiològica de cada moment. 
Trobareu tota la informació 
actualitzada a:
www.granollers.cat/segueixcultura

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Ficció 1418. Club de lectura  
jove (14-18 anys) 
Ametlla, de Won-Pyung Sohn
Amb Glòria Gorchs, bibliotecària
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Circ. The End is Nigh
Nou persones a l’escenari provinents de 
8 països per explicar-nos la fi del món
Entrades a:
www.teatreauditoridegranollers.cat 

29
DISSABTE

10 h | Biblioteca Roca Umbert
Cremem els clàssics 
Club de lectura (+17 anys) 
Lectures d’Adrienne Rich
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

10 h | Centre d’Arts en Moviment. 
Roca Umbert
Dansa. Workshop  
de moviment Blueprint
Amb Raphael Miroholzer
Es repeteix diumenge 30

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Literature and Critical 
Thinking. The Beat Generation 
Jack Kerouac’s On the Road 
Amb Marius Palmer-Brown,  
professor d’Inorbis
Activitat en línia
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Museu de Granollers
Inauguració exposició  
“Joan Fontcuberta. 
Poemes de l’Alquimista”

27
DIJOUS

19 h | Biblioteca del Museu de Ciències 
Naturals
Taxonomia. Club de lectura  
i ciències naturals  
Les cuques, de Julià Guillamon 
Dinamitzat per l’autor del llibre
Col·l.: Museu de Ciències Naturals
Inscripcions a: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h | Cinema Edison
Òpera. Carmen
Emissió de l’òpera representada  
a l’Arena de Verona
Entrades a: cinemaedison.cat 

19 h | Llibreria La Gralla
Xerrada. Conversa amb Saïd  
el Kadaoui i Agnès Ferrer
Conversa sobre racisme i immigració
amb Saïd el Kadaoui, autor dels llibres 
No i Radical(s). I amb Agnès Ferrer, 
membre de Volem acollir

28
DIVENDRES

17.30 h | GRA. Equipament juvenil
Sessió de cinema. Llargmetratges 
temàtics sobre el futur, l’espai i les 
intel·ligències artificials
A benefici del centre d’acolliment 
El Xiprer

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. L’oncle Vània
Entrades a:
www.teatreauditoridegranollers.cat

30
DIUMENGE

12 h | Cimena Edison
Titelles. Cotó
Ens ensenya la importància de conviure 
amb la diversitat des del respecte
Entrades a: cinemaedison.cat 

19 h | Llevant Teatre
Teatre. 36+1
Una dona ens parla de la guerra des de 
l’experiència de la vida diària
Entrades a:
www.teatreauditoridegranollers.cat
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“Les dones ens hem de posar al centre,  
dir la nostra, perquè tenim veu”

Maria Castell Margenat
Cantautora granollerina i mestra d’educació infantil

 
Maria Castell Margenat (Granollers, 
1995) és mestra, cantant i compositora. 
L’any passat va debutar amb el seu 
primer disc, Despertar, un viatge 
poètic a través del cicle de la vida, 
amb cinc cançons plenes de vivències 
i aprenentatges que ens transporten 
de la foscor a la llum. D’estil pop 
costumista, íntim i delicat, les lletres 
dels diferents temes clamen un 
missatge d’esperança i autosuperació, 
un retorn a l’essència i a l’autenticitat. 
La seva veu delicada contrasta amb  
la profunditat de les seves cançons,  
que representen un cant a la vida  
i a la natura. ©
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“D’una cosa fosca 
sempre se’n pot  

treure llum”

“De la natura,  
no ens en podem 

deslligar;  
en formem part. 

Tot el que ens 
passa al final 

acaba sent 
natural”

l’aprenentatge final, un paral·lelisme potser amb mi 
mateixa. Després del recorregut, el disc acaba amb el 
conte de la història d’una nena que es fa gran i que 
entén que la vida no només és celebració i sentir-te bé, 
sinó que a vegades és anar passant tràngols i que de tot 
això se’n pot treure un fruit.

El disc és, en part, un homenatge a la infantesa?
Sent mestra veig que els nens i nenes són molt esponta-
nis, diuen sempre el que pensen, actuen en funció dels 
seus instints i de com són realment, amb naturalitat. Hi 
ha una cançó en aquest disc, “Cuqueta amb sucre”, que 
és com em deia la meva mare, que justament és per fer 
un elogi a aquest nen i nena que tots portem a dins. L’he 
volguda dedicar a aquesta etapa. Pensava en mi quan era 
petita i també en les meves experiències com a mestra, 
que m’han fet adonar que si busquem la nena interna, 
et fa tocar més amb el tu que sents, el que et fa brillar 
més... i si tots ho ensenyéssim més, seríem més feliços.

Tot el disc és un elogi a la natura. Quin paper hi té?
La natura és el centre, té un paper molt important en els 
videoclips que hem fet amb l’Enric Vilageliu. Quan vaig 
escriure aquestes cançons tenia moltes ganes de tornar 
a les meves arrels. Per una banda a la Cerdanya, que és 
un paratge fantàstic, idíl·lic, on va néixer la meva àvia. 
Però per l’altra, és un retorn a les arrels com a societat. 
De la natura, no ens en podem deslligar; en formem 
part. Tot el que ens passa al final acaba sent natural. I 
tant el que és bo com el que és dolent ens ve donat, 
a vegades no ho podem triar. Si ho mirem d’aquesta 
manera potser ens consola i podem estar més tranquils. 
Totes i tots som natura i en formem part. 

A més de l’Enric Vilageliu, qui ha fet possible el disc?
La Marina Miralles i en Lluís Sánchez, de Regala-li Música, 
que han fet els arranjaments, la instrumentació i la pro-
ducció musical. També la Núria Conangla, violoncelista de 
la Garriga, que ha col·laborat a “Cuqueta amb sucre”. 
Discmedi és la discogràfica a la qual van agradar les 
cançons i que em dona suport. Musicbus em fan de 
mànager i m’ajuden a fer promoció i a buscar concerts. 
I en Sergi Rodríguez, que m’acompanya en els directes. 
Jo volia que fossin uns directes amb un format acústic, 
i ell hi dona molt de sentit, a l’hora d’acompanyar-me 
amb el piano i donar el to més íntim que jo volia. És un 
gran músic i tinc molta sort de poder tocar amb ell. 

Quins referents t’han inspirat en el teu primer disc? 
En Lluís Llach i en Miquel Martí Pol m’han marcat 
molt, juntament amb referents femenins com la Sílvia 

Despertar és un disc de lletres profundes. Quins mis-
satges volies transmetre?

Cada cançó és com un petit món, però alhora totes van 
lligades. Per mi, el missatge central és que no ens arreli 
l’heura, que sapiguem que malgrat el patiment i els pe-
tits problemes a què la vida ens va enfrontant, puguem 
tenir una mirada d’esperança, de seguir endavant i de 
sobreposar-nos. 
Tot va començar quan vaig viure una mort propera. Em 
sentia trista i els que m’envoltaven també. Tenia moltes 
ganes d’explicar-ho, com em sentia, però alhora de 
capgirar-ho i anar cap a la llum, cap a la cosa més po-
sitiva. Aquestes cançons em venien molt de dins i en el 
moment que les ensenyava em curava, em servien per 
pal·liar l’angoixa i anar-me curant jo, però també per 
mirar d’ajudar els del meu voltant.

Dius que la mort i l’esperança van sempre de bracet...

“La mort i l’esperança” és la primera cançó del disc.  
Hi pot haver una mort, pot haver-hi una foscor, però 
sempre serveix d’alguna cosa. Aquesta mort aporta vida 
i el cicle recomença una vegada i una altra. D’una cosa 
fosca sempre se’n pot treure llum. Per mi és un clar 
exemple: d’una cosa que jo em sentia fosca interiorment, 
d’un patiment, n’ha sortit un disc que per mi és un regal.

“La nena” tanca el disc. Diries que és la cançó amb 
més llum?

El disc és un recorregut de la foscor cap a la llum 
i “La nena” és la cançó amb més llum perquè és 

La música t’ha acompanyat al llarg de tota la teva vida?
Ja des de ben petita la música em perseguia. Tenia 
necessitat de cantar, i els pares em van apuntar a la coral 
de la parròquia, als quatre anys. També ballava a l’Esbart 
Dansaire de Granollers. Combinava el cant i la dansa 
amb el conservatori, on feia classes de piano. A la meva 
família la música sempre ha estat molt important. El 
pare tocava la guitarra i a mi també em va agafar aques-
ta passió per la guitarra.

Com fas el salt de publicar el teu primer disc? 
Per mi, les lletres són molt importants. Sempre he escrit, 
he agafat llibretes de manera desordenada, sense ensen-
yar-ho a ningú. I aquests escrits, que tenien un to poètic, 
en el moment en què hi posava la guitarra, s’emplenaven 
de molt més sentit. El missatge podia ser molt més direc-
te i podia arribar a tothom. El fet de compartir-ho va ser 
un pas important per mi. Tot va ser molt natural.  
No em vaig plantejar que volia fer un disc, però sí que 
vaig enviar les cançons a una discogràfica i els van agra-
dar. A partir d’aquí va començar tot i va ser un somni.
Tinc la sort que la meva parella és l’Enric Vilageliu, que 
és cineasta. Vam gravar les cançons a l’estudi Regala-li 
Música, d’aquí Granollers. Com que teníem les cançons 
gravades i vam fer aquests vídeos, vam tenir la sensació 
que tot lligava molt i ens va agradar tant el resultat que 
ens vam preguntar: “Tot això es quedarà aquí sense fer-
ne res? Necessitem compartir-ho amb la gent”. Al final 
l’art, en el moment en què l’ensenyes és quan cobra 
sentit.

Pérez Cruz, la Gemma Humet i també Roba Estesa, un 
grup de dones que m’agrada molt perquè són molt 
reivindicatives. En general penso que les dones ens hem 
de posar al centre, dir la nostra, perquè tenim veu i a 
vegades ens falta aquesta seguretat.

Quins concerts i projectes tens previstos en els pro-
pers mesos?

Ara mateix estic escrivint cançons, esperem que puguin 
sortir a la llum amb un nou disc. Estic molt il·lusionada 
perquè tinc el suport de Discmedi i de Musicbus. Puc 
avançar que algunes cançons parlen de dones, perquè 
em fa il·lusió donar protagonisme al gènere femení. 
De concerts, tinc a la vista el del 16 de gener a Nota79, 
a Barcelona, i el 19 de febrer al restaurant Anònims, a 
Granollers. A part de Despertar, hi tocaré cançons noves 
per rebre el feedback del públic, abans de presentar-les 
oficialment. Il·lusionada per continuar; anar escrivint, 
component i il·lusionant també el públic.

Quina empremta té Granollers en el disc?

Granollers hi és present perquè és la ciutat que sempre 
m’ha acollit, on he nascut i sempre he viscut. Hi tinc 
també les arrels i és on m’he format, a l’escola, però 
també a nivell musical. A l’Esbart Dansaire, a la coral, 
a l’escola de música Art 9... Ara m’estic formant amb 
classes de cant als Amics de la Unió. 
És una ciutat amb molta vida, que m’ha inspirat, que 
lluita per la cultura i que ajuda els joves. M’agrada molt 
viure a Granollers.

Concert a Can Burguès,  
a Santa Eulàlia de Ronçana,  
el 4 de setembre de 2021
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El model lingüístic del sistema educatiu 
català ha estat una de les principals eines 
de cohesió i promoció social que millor ha 
garantit la igualtat d’oportunitats pel que fa 
a l’aprenentatge i ús de les llengües oficials a 
Catalunya.
Ha estat un model àmpliament defensat per la 
comunitat educativa i la societat, en la mesura 
que ha assegurat que tots els nens i nenes 
aprenguin el català i el castellà a l’escola, i ha 
contribuït a la convivència normal d’aquestes 
llengües a la societat i als centres educatius, 
fent possible el bilingüisme real. 
Sempre hem defensat no separar l’alumnat 
en funció de la llengua, i aquesta ha estat 
una de les riqueses del sistema educatiu fins 
avui.
La Llei d’Educació de Catalunya de 2009 
estableix un model plurilingüe que recull el 
dret i deure de conèixer les llengües oficials, i 
garanteix el ple domini del català i el castellà 
en finalitzar l’ensenyament obligatori.
Cada centre educatiu elabora un projecte lin-
güístic d’acord amb la composició de l’alumnat 
i de l’entorn, amb l’objectiu de garantir el 
domini bilingüe al final de l’educació obli-
gatòria.
És en aquest context, atenent als canvis 
socials, culturals i polítics experimentats des 
dels anys 80 i, sobretot, tenint en compte 
la nova realitat sociolingüística, la irrupció 
d’avenços tecnològics o la transformació 
digital que ha canviat les pautes de consum 
audiovisual, també una concepció diferent 
del català per part dels joves o de les famílies 
com a instrument de promoció social, que 
considerem necessari actualitzar, refer 
i reforçar políticament i socialment el 
consens relatiu al model lingüístic del 
sistema educatiu de Catalunya, per millorar 
l’aprenentatge i l’ús de les llengües, partint 
de la realitat actual.
Hem de continuar defensant el foment, la 
protecció i l’impuls de la llengua catalana en-
tre el conjunt de la societat i, concretament, 
la preservació del català com a llengua ve-
hicular del sistema educatiu de Catalunya, 
sense excloure’n el castellà. 
I seguir garantint a l’alumnat el domini ple 
i equivalent de les dues llengües oficials, el 
català i el castellà (i l’occità-aranès a l’Aran) 
al final de l’educació obligatòria (ESO), així 
com progressivament de l’anglès (o una 
tercera llengua).
En un context plurilingüe com el que tenim i 
partint de la realitat actual, cal un exercici de 
diàleg amb voluntat de cerca de consens.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

La sentència d’ara fa unes setmanes de les 
instàncies judicials espanyoles és un atac 
flagrant contra la immersió lingüística. Un 
atac a un dels grans consensos del nostre 
país. Un atac que, en definitiva, no podem 
permetre, ni permetrem. El model educatiu 
de Catalunya no el pot decidir el Tribunal 
Suprem. El model educatiu del nostre país el 
decideix el Parlament de Catalunya, màxim 
representant de les catalanes i els catalans, i 
qui té la competència per legislar.
La llengua catalana i la immersió lingüística 
són, sobretot, eines de cohesió, integració 
i, a més, són també eines per la igualtat 
d’oportunitats. Perquè el català no pot 
ser la llengua d’uns quants, dels que som 
“d’aquí”. Per això cal defensar i reforçar el 
model d’immersió lingüística i l’escola en 
català, un model que no podem posar en 
perill, ja que és en aquest àmbit on tenim 
el principal bastió de defensa de la nostra 
llengua. A la resta d’àmbits, com podria ser 
l’audiovisual, la literatura, l’oci o l’entreteni-
ment, el català no és la llengua prioritària i 
mica en mica el veiem en clar retrocés.
A Granollers, el Ple del passat mes de no-
vembre va aprovar una moció de suport a la 
immersió lingüística, amb el vot a favor de 
tots els grups municipals, excepte de Ciuta-
dans. Aquest és un exemple més del consens 
polític que suposa aquest model. Un 
consens, però, que es posa en perill quan el 
mateix PSC, al Parlament, vota a favor d’una 
moció que demana el compliment de la 
sentència i no participa a la manifestació en 
defensa de la immersió lingüística. El PSC, 
el partit que als anys 80 va ser clau perquè 
la immersió lingüística es pogués implantar, 
sembla que avui es vol allunyar d’aquesta 
defensa clara de la llengua i del que suposa.
Per tant, no només hem de sumar esforços 
i vetllar perquè la sentència no acabi obrint 
les portes a dinamitar el nostre model 
lingüístic, sinó que ens cal, sobretot, donar 
suport i protecció a la comunitat educativa 
per garantir el català com a llengua vehicu-
lar i per protegir un model d’èxit com el 
nostre. A més, reforçar el català ha de ser una 
prioritat, a través d’una política lingüística 
ambiciosa que no hem tingut fins ara. Si ens 
adormim amb la llengua, la perdrem. 

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal ERC-AM  
a l’Ajuntament

El 2021

DOS ANYS. Després d’un any llarg, la 
nostra realitat torna a canviar, però amb 
ferides de la pandèmia que trigaran a 
curar-se i amb algunes que no ho faran 
mai. La vacunació avança i està salvant 
moltes vides. Anem recuperant normalitat. 
A l’equador del mandat, s’ha de dir que 
han estat dos anys molt complexos i que 
ara n’esperem dos d’apassionants per re-
prendre els projectes de transformació que 
tenim pendents. Junts per Granollers hi 
serem per mirar que portin el nostre segell. 
Àlex Sastre (juny)

COMERÇ VIU. Aquesta singular energia 
comercial, acompanyada de la moderació 
dels preus dels locals, ha fet que des de 
principis d’any hagi crescut la demanda. 
Tenim un comerç viu, dinàmic i divers. 
En el decurs dels darrers mesos hem 
vist noves obertures, negocis canviant 
d’ubicació o establiments de sectors 
emergents que, de ben segur, continuaran 
donant vida als nostres carrers i barris, 
fent de Granollers punt de referència 
comercial pels seus valors i excel·lència. 
Laura Sabatés (abril)

LA NOVA SITUACIÓ. Ara hem d’aprofitar 
l’arribada dels fons europeus Next Gene-
ration, i altres recursos, per transformar la 
nostra ciutat. Pel nostre grup és prioritari ti-
rar endavant la residència de gent gran, am-
pliar equipaments sanitaris, concretar el nou 
model de gestió de recollida de residus i 
millorar l’oferta d’habitatge social, tot això, 
sense descuidar les persones. Més atenció a 
la gent gran, a les persones amb discapacitat 
i a tots aquells que han vist truncades les se-
ves expectatives. I cura especial als neguits 
i a les inquietuds de la gent jove.  
Josep Maria Noguera (juliol)

SOMIEM EN GRAN. Per la nostra salut, 
hem de recuperar els esdeveniments 
culturals, esportius i de lleure. Hem de ser 
agosarats i que el temps de pandèmia no 
sigui en va, sinó que serveixi de trampolí, 
amb idees brillants que ajudin a repun-
tar Granollers i a convertir-nos en un 
referent. Repensem-ho, somiem en gran i 
serem grans. Però fins llavors, fins que ho 
fem, no estarem del tot salvats d’aquest 
malson anomenat coronavirus.  
Amanda Ramos (maig)

No busquem 
problemes on no 
n’hi hauria d’haverEl català no es toca

PSCERCJunts

Els grups municipals opinen
2022,  
año de recuperación  
y esperanza

Encaramos este nuevo año con optimismo e 
ilusión. 2022 debe ser el año de la recupe-
ración social, de la reactivación de nuestra 
economía.
Para comenzar un nuevo año con perspectiva, 
siempre es un bueno pararse un momento para 
mirar atrás y hacer balance. Venimos de vivir 
dos años muy duros. La pandemia de Covid-19 
nos ha trastocado la vida a todos. Hemos sufri-
do momentos durísimos en todos los aspec-
tos, pues el virus ha puesto a prueba no solo 
nuestro sistema sanitario, sino los cimientos de 
nuestra sociedad. 
Desde Ciudadanos Granollers no hemos duda-
do, nunca, en ofrecernos al equipo de gobierno 
y al resto de partidos políticos de la ciudad 
para llegar a acuerdos amplios que permitieran 
paliar la crisis sanitaria, social y económica 
producida por la pandemia, así como mejorar 
la vida de nuestros conciudadanos. Siempre 
hemos preferido ser constructivos y aportar 
que ser críticos, y así lo hemos hecho. Nuestra 
intención siempre ha sido hacer política útil.
En este 2022 queremos seguir acompañando a 
nuestros comerciantes, hosteleros, autónomos y 
pequeñas empresas por la senda de la recupe-
ración. Para ello creemos que lo mejor es no 
aumentar la presión fiscal subiendo impues-
tos. Como partido liberal progresista apostamos 
por el principio de tener un presupuesto equili-
brado en la administración pública que permita 
mantener un nivel reducido de impuestos. 
Por otra parte, deberemos seguir trabajando 
en la reducción de la brecha digital que nos 
permitirá contrarrestar las diferencias socioeco-
nómicas de una parte de la población. También 
es imperativo que, ante el escenario incierto en 
el que vivimos, seamos más audaces en la bús-
queda de nuevos proyectos empresariales que 
fomenten la creación de puestos de trabajo y 
otorguen mayores oportunidades a nuestros 
jóvenes, emprendedores y autónomos.
Seguiremos apoyando la necesidad de reforzar 
las políticas orientadas hacia la transformación 
energética, la creación de espacios verdes y 
saludables, la economía circular o el incremen-
to de la recogida selectiva de residuos. También 
trabajaremos por el aumento de la seguridad 
ciudadana, la reactivación de nuestros barrios, 
el comercio de proximidad o la mejora de 
asociaciones y entidades locales, que seguirán 
siendo ejes fundamentales de nuestra política 
municipal.
Entre todos podemos conseguir una ciudad 
más cohesionada, inclusiva y sostenible; más 
moderna, competitiva y saludable.
¡Os deseamos un feliz 2022!

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
¡Síguenos en las redes sociales!

A Granollers per la Independència – Pri-
màries Catalunya sempre ens ha caracte-
ritzat una manera de fer política oberta 
i netament participativa, on totes les 
decisions se sotmeten a votació; on cada 
persona que hi participa, mitjançant les 
seves propostes i crítiques, contribueix a 
decidir l’activitat del grup.
És en aquest sentit que des de l’origen 
del que és ara el Grup Municipal, 
celebrem dos tipus de trobades on es 
prenen conjuntament totes les decisions. 
En primer lloc les reunions setmanals, 
en les quals poden participar lliurement 
totes les persones que vulguin posar el 
seu gra de sorra en aquest projecte, i on 
es fa un seguiment de l’activitat política 
granollerina. També s’hi comparteixen 
les iniciatives i propostes que es consi-
dera que s’han de traslladar des de Gra-
nollers per la Independència – Primàries 
Catalunya als espais en què participem, 
tant dins com fora de l’Ajuntament.
En segon lloc, però amb una especial 
importància, també celebrem assem-
blees obertes d’electors, on tothom qui 
vulgui, sense necessitat de participar 
activament en el dia a dia, pot fiscalitzar 
l’activitat del grup, i compartir propos-
tes i idees perquè siguin incorporades a 
les línies de treball estratègiques. 
De fet, tan important és aquest espai de 
participació que comencem l’any amb 
la celebració de la primera assemblea 
oberta, el proper 29 de gener. 
Podeu demanar-nos-en la informació 
per correu electrònic o per Twitter.  
Us convidem a participar-hi i a formar-
ne part!

Jordi Planas Bielsa
Voluntari Granollers per la Independència  
– Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat 
@PrimariesG

Tu votes, 
tu tries, 
tu decideixes!

CsPrimàries
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VENDA D’ENTRADES A 
WWW.ESCENAGRAN.CAT

RÈQUIEM DE MOZART

MAYUMANA

DOBLE CONCERT: 
SAIGON I SEYKA

LES DONES SÀVIES

SRA. TOMASA LORCA

LA RATETA

GRETA I
ELS TRIHUMANS

escena grAn:
Granollers—Canovelles
Temporada 2021—2022
febrer—juny

VENDA D’ENTRADES A WWW.ESCENAGRAN.CAT

RÈQUIEM DE MOZART

MAYUMANA

DOBLE CONCERT: SAIGON I SEYKALES DONES SÀVIES

SRA. TOMASA LORCA

LA RATETA

GRETA IELS TRIHUMANS

escena grAn:Granollers—CanovellesTemporada 2021—2022febrer—juny

https://www.escenagran.cat/

