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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: Imatge del mes d’octubre del calendari de 2023  
de l’Ajuntament: “Camins que conviden a córrer” (Foto: Griselda Escrigas).

Exposicions gener

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 Alfons

Aula de Paleontologia 
Joan Maria Viader

EXPOSICIONS TEMPORALS

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

Fins al 9 d’abril
“Granollers” 
Bernat Barris

Museu de Ciències Naturals
Fins al 22 de gener
“Agents rurals, guardians  
del medi natural”

Ajuntament de Granollers
Fins al 24 de febrer
“60 anys de la gran nevada.  
10 anys d’exposicions de l’Arxiu!”

Espai Tranquil de Barbany
Fins al 12 de gener
“Diaris, revistes i magazins”

Del 16 de gener al 16 de febrer
“Transformar el ferro  
en il·lusions”

Centre Cívic Nord
Del 20 de gener al 10 de febrer
“Parelles artístiques 2022”
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 5, 12, 19 i 26 de gener
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de gener
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de gener
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DEL DISC
Dissabte 7 i divendres 13 de gener
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 13 i 27 de gener
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 14 i 28 de gener
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE SEGONA MÀ DE PONENT
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Diumenge 15 i 29 de gener
De 8 a 14 h. Passeig del parc de Ponent 
i carrer de Rafael Casanova

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

Informació actualitzada a:  
www.granollers.cat/agenda

La nevada de 1962 va ser  
un fet insòlit que va transformar  
el paisatge de Granollers i la comarca,  
i que ha quedat marcat en la 
memòria popular. El gruix va arribar 
als 90 cm, segons les dades oficials. 

Podeu visitar l’exposició  
“60 anys de la gran nevada.  
10 anys d’exposicions de l’Arxiu!”  
a l’Ajuntament de Granollers  
fins al 24 de febrer.

Panoràmica vers la serra de Llevant, 
1962 

Fotografia de Miquel Bosch  
Cessió d’Enric Bosch 
Col·lecció Ajuntament de Granollers
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REPORTATGE

Granollers serà la seu dels Special 
Olympics 2023 del 30 de març al 2 d’abril

Granollers serà la seu de la  
12a edició dels Jocs Special Olympics, 
que organitza l’ACELL, la Federació 
Catalana d’Esports per a Persones  
amb Discapacitat Intel·lectual,  
Special Olympics Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers.  
Els Special Olympics són l’esdeveniment 
esportiu més important per a les 
persones amb discapacitat intel·lectual 
i, en l’actualitat, se celebren cada 4 anys. 
Són molt més que una cita competitiva, 
ja que representen un espai de 
convivència i una eina de foment  
de la inclusió i la integració de les 
persones amb discapacitat intel·lectual 
a través de l’esport.

Del 30 de març al 2 d’abril, 1.500 esportistes 
catalans, espanyols i internacionals competiran 
en diversos equipaments esportius municipals 
i espais de la ciutat. Ho faran en una quinzena 
de disciplines esportives: bàsquet, floor ball 
(hoquei), petanca, ciclisme, programa YAP  
(per a infants), tenis, natació, tenis taula, 
handbol, futbol a 5, futbol 7, atletisme, 
bàdminton, gimnàstica, pàdel, esgrima i rugbi. 

Enguany, i com a novetat, també es 
promocionarà la modalitat d’esports unificats, 
que fomentarà la igualtat i la inclusió.

Després de 29 anys de la primera edició  
dels Special Olympics celebrada a Granollers, 
la ciutat tornarà a obrir una finestra al món 
per visibilitzar i empoderar les persones amb 
discapacitat intel·lectual a través d’uns Jocs 
que contribuiran a avançar cap a una societat 
acollidora, compromesa i inclusiva.  

Paral·lelament al calendari competitiu,  
els Jocs també contemplen una programació 
amb activitats que facilitaran la participació 
ciutadana, i amb la que es promourà  
la integració i la conscienciació social.

Així, hi haurà tot un seguit d’activitats paral·leles 
a la competició. El 30 de març se celebrarà 
l’acte inaugural i el 2 d’abril es tancarà  
la competició amb una cursa inclusiva  
per a les esportistes i tota la ciutadania 
amb un recorregut urbà. També s’ha previst 
l’organització d’una Fira dels Jocs a diverses 
places de Granollers. 

A més a més, s’implantarà un programa  
de voluntariat que donarà oportunitats a tothom,  
i un altre de formació per a centres de secundària 
amb l’objectiu d’ajudar a entendre la normalitat  
de la discapacitat intel·lectual.

Un logo molt especial

L’agència Ogilvy s’ha prestat a dissenyar  
el logotip d’aquesta edició dels Special Olympics 
Granollers 2023 i va fer una dinàmica amb 
la participació de persones amb discapacitat 
intel·lectual a partir de la idea que “els Jocs 
existeixen perquè, entre totes, li donem forma”. 
Els elements sorgits d’aquest treball  
van servir per dissenyar el logo d’aquesta  
edició dels Special Olympics.

La 12a edició dels Jocs  
Special Olympics  
es va presentar a Granollers 
el 3 de desembre

4

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2023 NÚM. 213



Cursa a les Pistes d’Atletisme durant els Jocs Special Olympics,  
7 d’octubre de 1994. Autor: Pere Cornellas / AMGr

Aquesta és la segona vegada que la ciutat 
acull una edició dels Special Olympics. 
Així, Granollers torna a ser la seu d’un 
esdeve niment de caràcter internacional i es 
consolida com a referent de l’esport per a 
les perso nes amb discapacitat intel·lectual. 

La ciutat ja va acollir la 4a edició dels  
Jocs l’any 1994. Dos anys després dels Jocs 
Olímpics de Barcelona’92, amb Granollers 
com a subseu, el Palau d’Esports va tornar  
a reviure l’esperit olímpic en acollir  
la cerimònia inaugural de la competició 
multiesportiva reservada a atletes  
amb discapacitat intel·lectual,  
que es va fer els dies 7 i 8 d’octubre. 

Més de 2.300 esportistes de 12 nacionalitats 
van competir en algunes de les onze 
disciplines que es van disputar:  
bàsquet, gimnàstica artística, natació,  
futbol sala, atletisme, tennis taula, 
bàdminton, ciclisme, petanca o modalitats 
específiques com l’hoquei interior o proves 
adaptades (gimcana de psicomotricitat). 

Durant un cap de setmana, es va visibilitzar 
i donar suport a la il·lusió, lluita i tenacitat 
de les esportistes. Els Jocs van mobilitzar 
800 voluntaris, que van contribuir a l’èxit 
d’organització, participació i conscienciació 
ciutadana. També hi va haver una alta 
implicació del teixit associatiu i empresarial 
de la ciutat. 

Els Special Olympics 
tornen a Granollers

Fins al 3 de febrer està en marxa la campanya de captació de 
voluntariat per als Special Olympics 2023, una peça clau per a l’èxit 
de l’esdeveniment esportiu. Cal reunir 600 voluntaris que cobreixin 
diferents àrees d’actuació: suport als equips, control d’accessos  
i organització d’activitats paral·leles. 

La crida va dirigida a majors de 18 anys, però també hi poden 
participar joves de 16 i 17 anys amb el permís dels pares. 

Si vols ser voluntària, et pots inscriure en línia a les webs de la 
Federació ACELL, dels Special Olympics Catalunya i de l’Ajuntament 
de Granollers. També pots fer-ho presencialment al Servei d’Esports.

Fes-te voluntària 
dels Jocs Special Olympics

Els Jocs Special Olympics 

L’any 1988 la Federació ACELL va organitzar, 
amb els pocs mitjans que es disposaven  
en aquell moment, la primera edició  
d’un esdeveniment esportiu protagonitzat  
per persones amb discapacitat intel·lectual, 
amb l’objectiu de mostrar a la societat  
les capacitats i els valors dels atletes amb 
discapacitat i, per tant, aconseguir complicitats 
solidàries i de respecte.  
Des d’aleshores, se n’han celebrat 11 edicions  
i els Jocs han esdevingut un punt de trobada 
Çde milers d’atletes, entrenadors, famílies  
i societat civil. Són competició, però també 
convivència, activitats socials, lleure i, sobretot, 
reconeixement del paper que les persones amb 
discapacitat intel·lectual juguen a la societat. 

A causa de la pandèmia, els Jocs previstos  
per al 2022 es faran 2023, amb Granollers  
com a seu.
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Reforma d’una plaça de Sota el Camí Ral 
en el marc del programa “Fem un jardí”

La plaça situada a l’interior d’una illa 
d’habitatges de Primer de Maig, entre els 
carrers Roger de Flor, Pius XII, Navarra i Roger 
de Llúria, al barri de Sota el Camí Ral, ja s’està 
transformant amb el recull de les propostes de 
l’alumnat de l’escola Ferrer i Guàrdia, en el marc 
del programa “Fem un jardí”.

“Entre tots hem dissenyat com ens agradaria  
que fos la plaça” explica un alumne de sisè  
de l’escola Ferrer i Guàrdia que cada setmana 
fan visita d’obres per veure com evoluciona  
el projecte. I és que “és un treball que hem fet 
tota la classe i cada nen i nena ha aportat  
una idea diferent”.

Realçar la font de la plaça

L’alumnat ha volgut que la font continuï tenint  
un espai destacat en el punt central de la plaça,  
i, per això, ha dibuixat un paviment accessible per 
marcar el camí cap a la font.

Es renovarà l’enllumenat i el paviment, 
s’incrementarà la superfície de sòl permeable 
per afavorir l’aprofitament de les aigües pluvials, 
i es modificarà la disposició i s’incorporarà  
nou arbrat i mobiliari urbà. 

Una reforma que contribuirà a fer de la plaça 
un espai més agradable, segur, accessible i 
sostenible, que afavoreixi la convivència i l’ús 
social per part del veïnat. La presidenta  
de l’Associació de Veïns Sota el Camí Ral,  

Antònia Hernández, assegura que el veïnat està 
encantat: “el mètode és fantàstic, fem cohesió. 
Hi participa l’escola; els nens i nenes viuran 
aquesta plaça quan estigui reformada.  
Una plaça que té molta història pel barri  
i ens l’estimem molt”.

Fem un jardí

La transformació d’aquesta plaça és el sisè 
projecte del programa “Fem un jardí”, en què 
alumnes de centres educatius de la ciutat 
propers a l’espai públic a millorar, col·laboren  
en la seva transformació. Un projecte 
que promou la participació ciutadana i 
l’empoderament i implicació dels infants i joves 
en projectes de ciutat.

El programa “Fem un jardí” ja ha millorat  
cinc espais urbans: el parc de les Cinc, amb la 
col·laboració de l’escola Granullarius; el parc de 
la Mediterrània, amb l’escola Mestres Montaña; 
el parc de Can Gili, amb l’escola Pau Vila;  
el parc de l’església de Fàtima, amb els alumnes 
de l’escola Fàtima; i els jardins de Rita Gibernau, 
amb l’institut Celestí Bellera.

En aquest sisè projecte, és l’alumnat de 6è  
de primària de l’escola Ferrer i Guàrdia qui  
ha fet les propostes de transformació d’aquesta 
plaça de 720 metres quadrats. Les obres tenen 
un pressupost d’uns 130.000 euros i un termini 
d’execució de quatre mesos.

L’alumnat de sisè  
de l’escola Ferrer i Guàrdia 
amb representants  
municipals i del veïnat,  
a la darrera visita d’obres 
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Com cada any, als mesos de gener i febrer  
es porta a terme la plantació de nou arbrat  
a la ciutat, en el moment més idoni per les 
condicions ambientals i perquè els arbres 
caducifolis es troben en parada vegetativa.  
És previst que es plantin mig miler d’arbres 
a places i carrers de la ciutat: til·lers, feixes, 
pruneres, lledoners, pereres... 

Els arbres que es planten acostumen a ser més 
petits, ja que s’adapten millor al canvi, pateixen 
menys mortaldat en el procés de trasplantament, 
comencen a créixer abans, més sans, i ho fan  
més de pressa. 

Durant la campanya de plantació d’arbrat  
també es milloren els escocells de la ciutat,  
la terra de plantació i el nombre de regs. 

Als carrers, parcs, places i petits boscos de 
Granollers hi ha uns 19.000 arbres. 

Beneficis dels arbres a la ciutat

Són molts els beneficis que aporten els arbres: 
produeixen oxigen, ajuden a mitigar els efectes 
del canvi climàtic, augmenten la biodiversitat, 
contribueixen a fixar el terra, eviten erosions, 
filtren l’aigua al subsol i redueixen la 
contaminació. 

Un arbre madur pot arribar a absorbir fins  
a 15 kg de CO2 l’any i pot ajudar a refredar  
l’aire entre 2 i 8 °C. Com més gran és la 
capçada de l’arbre, més beneficis ens aporta. 

Així mateix, més enllà d’embellir els carrers 
i places de la ciutat, els arbres contribueixen 
a millorar la nostra qualitat de vida i la nostra 
salut física i mental.

Comencen els actes previs a la celebració 
de la Mitja Marató Granollers-les 
Franqueses-la Garriga-Granollers.  
Com cada any, la primera activitat consiteix 
a plantar un nou arbre i fer créixer així  
el bosc de la Mitja, que es troba a l’avinguda 
de Sant Julià de Granollers. 

Aquesta plantada es va iniciar l’any 2003 i des 
d’aleshores cada any es planta una espècie. 
En aquesta ocasió s’ha plantat una alzina, 
a càrrec dels alcaldes i alcaldesses dels 
quatre municipis on passa la Mitja Marató, 
que aquesta edició se celebra el 5 de febrer.

ACTUALITAT

Plantació de 500 nous arbres als carrers  
i places de la ciutat

El Bosc  
de la Mitja 
creix amb  
una nova 
alzina



A partir del 10 de gener i durant tot el mes,  
es podrà veure a la Delegació del Vallès  
Oriental del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica  
de Barcelona (c. Josep Piñol, 8, Granollers),  

“ReHabilitem”, una exposició interactiva per 
fomentar la cultura de la rehabilitació d’edificis

“ReHabilitem”, una exposició sensorial  
i interactiva amb la qual es vol acostar  
la cultura de la rehabilitació dels habitatges 
a la ciutadania. Aquesta mostra, que ha cedit 
la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de 
Granollers, pretén donar resposta a preguntes 
com per què rehabilitar, com s’ha de fer,  
i els ajuts que ara mateix hi ha disponibles  
per fer-ho, especialment els fons europeus  
Next Generation. 

L’Ajuntament de Granollers, a través de l’oficina 
Granollers Rehabilitació Energètica (c. del Rec, 
50), facilita informació i assessorament sobre 
aquests fons i també sobre les subvencions 
municipals destinades a la rehabilitació 
d’edificis i habitatges individuals. La suma 
de tots aquests ajuts fa que la reforma 
dels habitatges sigui molt avantatjosa 
econòmicament per als qui decideixen 
emprendre-la.
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L’edifici polivalent de l’Hospital General de Granollers 
entra en funcionament a finals de gener

La visita del conseller de Salut, Manel Balcells, 
a la ciutat va començar amb una recepció 
institucional a l’Ajuntament. Tot seguit,  
es van visitar les obres a les noves instal·lacions 
d’urgències, l’espai polivalent, l’UCI i el nou TAC; 
així com el Centre de Salut de Granollers.

Les obres avancen a bon ritme i, segons  
ha anunciat el conseller, “l’edifici polivalent  
de l’Hospital General de Granollers obrirà  
a finals de gener”.

L’alcaldessa, Alba Barnusell, ha explicat que 
aquest equipament suposa “un salt endavant  
en la qualitat de l’atenció sanitària a la ciutat  
i estem en el camí de ser hospital referent  

a la comarca i també al país”. Unes instal·lacions 
sanitàries que seran una realitat el 2023, 
coincidint amb el centenari de l’Hospital.

Alba Barnusell ha afirmat que “posarem  
en marxa aquests nous serveis sanitaris  
que són un treball conjunt amb la conselleria de 
Salut, la consellera Vergés, el conseller Argimon 
i, ara també, amb el conseller Balcells.  
Un projecte que és possible gràcies a les  
aliances forjades.”

Amb l’objectiu de prestar un millor servei  
a la ciutadania, Granollers tindrà un complex 
hospitalari de primer nivell, amb una aposta  
pel talent, la formació i la innovació.

Ampliació i renovació d’Urgències  
i de la Unitat de Cures Intensives

El nou edifici polivalent de l’Hospital  
de Granollers, de 14.742 metres quadrats,  
s’ha alçat contigu a les actuals Urgències,  
en un solar cedit per l’Ajuntament.  
La inversió ha estat de 35 milions d’euros  
(29,25 M€ corresponents a projecte i obra,  
i 6 M€ a l’equipament).

La planta baixa acull l’ampliació i renovació  
del Servei d’Urgències i posa a disposició  
fins a 90 punts d’atenció. Incorpora, també,  
una nova Tomografia Axial Computeritzada (TAC), 
un equip de radiologia convencional i un ecògraf.

A la planta primera s’ha ubicat una nova  
Unitat de Cures Intensives (UCI) estructural  
amb 10 boxes individuals, amb possibilitat  
de ser doblats, i una unitat polivalent de  
30 llits (transformable en una futura unitat de 
reanimació postquirúrgica), així com l’espai  
de reserva per a un futur bloc quirúrgic de  
fins a 14 quiròfans.

Nous serveis al Centre de Salut Granollers

El mes d’abril va entrar en funcionament  
el Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP), i al mes de desembre han començat  
a funcionar les consultes d’atenció 
especialitzada, les consultes externes 
d’Oftalmologia i la unitat territorial d’atenció 
sexual i reproductiva (ASSIR). Més endavant 
arribaran els quiròfans de cirurgia ambulatòria.

A la imatge superior, 
el conseller Balcells i 
l’alcaldessa Barnusell,  
durant la visita a les 
instal·lacions sanitàries.  
A la imatge inferior,  
la recepció institucional  
a l’Ajuntament
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AJUTS
AL FOMENT D’ENERGIA RENOVABLE  

I A LES INVERSIONS DE MILLORA DE L’ESTALVI  
I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EMPRESES

12
9 a 14 h. Formació presencial. 
Empresa 
Expert en POWER BI  
Conèixer les eines del Power Bi permet 
analitzar dades de qualsevol àrea de 
l’empresa i facilita informació objectiva 
i útil per a la presa de decisions  
i el seguiment de la nostra empresa  
o àrea empresarial.
Cambra de Comerç - Granollers

13
9.30 a 12 h. Formació en línia. 
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar  
una empresa
Coneix tot l’imprescindible: tràmits, 
fiscalitat, ajuts o capitalització  
de la prestació de l’atur.
Granollers Mercat 

17
10 a 13 h. Formació presencial. 
Empresa i emprenedoria
Informa’t de les novetats del règim 
d’autònoms
S’analitzarà l’impacte que tindrà el 
nou sistema de cotització del Règim 
Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA) i de cadascuna de les mesures 
que hagin estat aprovades i que afectin 
a l’àmbit del treball autònom.
Granollers Mercat

18
9.30 a 13.30 h. Formació presencial. 
Empresa i emprenedoria
Aspectes fiscals i comptables  
que els autònoms han de conèixer 
sobre el seu negoci
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

Gener 2023

20
9.30 a 12 h. Formació en línia. 
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Fes un Canvas, la popular metodologia 
àgil per desenvolupar la teva idea  
de negoci i crear el teu pla d’empresa.
Granollers Mercat

24
9.30 a 13.30 h. Formació presencial. 
Empresa i emprenedoria
20 coses que els autònoms  
han de saber i ningú els hi explica
Granollers Mercat

25
9 a 14 h. Formació presencial. 
Empresa
OutlooK i OneNote 
Aprendre a gestionar i utilitzar totes  
les aplicacions de l’Outlook.
Cambra de Comerç - Granollers

31
9 a 13 h. Formació presentacial. 
Empresa
Normativa Intrastat 2022 
Operacions triangulars  
i compravendes interiors  
exemptes d’IVA
Analitzarem la normativa  
d’Instratat que va entrar en vigor  
el gener de 2022 per conèixer  
les obligacions contractuals i fiscals  
del comerç internacional, tant en  
les compravendes comunitàries  
com amb altres països.
Cambra de Comerç - Granollers

Fins a un màxim de 5.000 € per empresa,  
per les inversions executades  
entre l’1 de juny de 2022 i el 30 de juny de 2023
(les inversions hauran d’estar acreditades)

La convocatòria s’obrirà durant el mes de gener de 2023 
Consulteu les bases a seuelectronica.granollers.cat/subvencions
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El projecte Climatubers recull propostes 
per encarar la crisi climàtica

Granollers continua desenvolupant el projecte 
europeu del programa Erasmus+ Climatubers 
– Influencers for change. El projecte treballa 
per vincular les tecnologies digitals amb l’acció 

social i climàtica, amb la finalitat de contribuir  
a l’activació del debat públic i la creació  
de solucions per a futurs més sostenibles.  
En els darrers mesos s’han organitzat trobades 
temàtiques per generar un espai de reflexió i 
creació de propostes per a la transició ecològica 
com a mecanisme per encarar millor la crisi 
climàtica a la ciutat. Les sessions han comptat 
amb la participació d’una seixantena  
de persones d’edats i procedència molt diversa. 
En cada jornada s’ha aprofundit sobre els 
temes: els espais verds i els ecosistemes; 
l’economia circular, la gestió de residus, el 
consum i els hàbits conscients; i la qualitat 
de l’aire i la mobilitat. A partir de ponències 
de persones expertes en els diferents 
àmbits, la projecció dels vídeos participatius 
i la dinamització dels debats posteriors, els 
participants han identificat les vulnerabilitats 
climàtiques que més els afecten com a veïnat  
de Granollers, per a buscar-hi possibles solucions.

El projecte “Tecnologia i programació  
de jocs en femení” de l’associació Sorotopia 
guanya la Beca Maria Gaja 

De les onze candidatures presentades a la 16a edició de la Beca 
Maria Gaja, convocada pel Consell Escolar Municipal de Granollers, 
el projecte guanyador, per unanimitat, ha estat “Tecnologia i 
programació de jocs en femení”de l’Associació Feminista Sorotopia.
Aquest projecte entrellaça el sector tecnològic, la perspectiva 
feminista, la coeducació i l’àmbit lúdic per fomentar el paper  
de les noies i dones en la ciència i la tecnologia. 

El projecte té com a propòsit formar a les nenes des de l’educació 
primària i demostrar que, acompanyades d’un referent femení,  
són capaces de programar, crear jocs i assolir reptes tecnològics. 
Així podran esdevenir referents de coneixements informàtics.

Del 16 de gener al 3 de febrer, 
inscripcions a la programació 
de centres cívics
S’ofereixen més d’una viutantena de cursos, 
tallers i activitats diverses distribuïdes 
en les diferents àrees de salut i benestar, 
expressió i creativitat, expressió i moviment, 
terra i fogons, recursos, fotografia i cultura 
digital, i activitats per a infants i joves.

El termini per inscriure’s és del 16 de gener 
al 3 de febrer i es pot fer presencialment  
a qualsevol dels cinc equipaments de la 
xarxa (Can Bassa, Can Gili, Palou, Jaume 
Oller o Nord) o en línia a:  
granollers.cat/centrescivics_inscripcions
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“Jove, què vols?”, enquesta jove
L’Ajuntament treballa en la fase de diagnosi 
prèvia a la redacció del nou Pla Local de 
Joventut 2023-2028.  
S’ha creat una enquesta en línia adreçada  
a adolescents i joves d’entre 12 i 34 anys  
per recollir el seu punt de vista. Porta per títol 
“Jove, què vols?” i consta de 40 preguntes.

Els resultats de l’enquesta i de la resta 
d’accions participatives serviran per fer  
una diagnosi de la situació, els interessos  
i les demandes del jovent i desenvolupar  
les línies estratègiques que configuraran  
el nou Pla Local de Joventut.

√	S’informa	la	ciutadania	i	els	comerços	de	la	ciutat		
d’una	possible	estafa	telefònica.

√	Es	fan	passar	per	treballadors	de	l’Ajuntament	i	reclamen		
fer	el	pagament	de	suposats	tributs	municipals.

√	L’Ajuntament	mai	demana	dades	bancàries	per	telèfon.

Estigueu alerta, no feu mai cap pagament i aviseu 
la Policia Local o Recaptació 93 842 66 38 

Carrer	de	la	Princesa,	55
Telèfon 93 842 66 92

DE POSSIBLES ESTAFES 
TELEFÒNIQUESALERTA

Pots accedir a l’enquesta  
amb aquest codi QR  

fins al 16 de febrer

El projecte europeu Sport!OP! tanca  
tres anys d’activitat amb la conferència final

El 14 de desembre es va fer a la Sala 
Tarafa la conferència final del projecte 
europeu Sport!OP!, que l’Ajuntament de 
Granollers ha liderat des d’inicis de 2020. 
Aquest projecte s’ha desenvolupat en el marc 
del programa Erasmus+ Sport i ha tingut 
com a principal objectiu la inclusió de joves 

vulnerables a través de la pràctica de l’esport. 
Prop d’una seixantena de persones van assistir 
a aquesta conferència que va fer repàs dels 
gairebé 3 anys del projecte.

A la trobada, cada soci europeu va presentar 
els plans d’acció social que han definit com 
un dels resultats de la seva participació en 
el projecte. També es van explicar la resta de 
documents que han treballat els 7 socis i que 
serviran perquè altres entitats, administracions 
o col·lectius puguin treballar la inclusió a través 
de l’esport.

A més de Granollers, han participat en 
aquest projecte: la Universitat de Barcelona; 
l’Ajuntament de Grigny (França); l’Atheneum 
Ieper, centre educatiu de Ieper (Bèlgica);  
Lugi Handball, equip d’handbol de Lund 
(Suècia); HASK Mladost, entitat esportiva de 
Zagred (Croàcia); i Sarajevo Marathon, entitat 
esportiva de Sarajevo (Bòsnia & Herzegovina).
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El Mint i el Trabuc, restaurants  
recomanats a la Guia Michelin 2023

 
Albert Arimany va fundar el restaurant el Trabuc
l’any 1989 en una masia de 1920 situada al pla de Palou. 
Des de fa més de 25 anys apareix sense interrupció 
a la Guia Michelin com a restaurants recomanat. 
Especialitzat en cuina catalana tradicional, ofereix  
tota mena de carns, peixos i verdures a la brasa  
i les reconegudes quinzenes gfastronòmiques.

Natàlia Albero és xef i propietària del restaurant Mint  
des que va obrir les portes el 2017. Una proposta 
gastronòmica de cuina contemporània d’arrels 
mediterrànies i tocs internacionals que combina 
modernitat i tradició en un local ple d’encant situat al 
centre de Granollers. Per tercer any consecutiu ha estat 
un dels restaurants recomanats a la Guia Michelin.

Quins són els inicis del Trabuc? 
D’entrada vaig muntar el restaurant Naguabo, quan tenia 24 anys.  
Era la primera pizzeria a Granollers. Al cap de sis anys, vaig voler fer 
alguna cosa diferent. Als inicis, la idea era fer un restaurant només  
de carns, peixos i verdures a la brasa... Però la clientela que venia 
exigia una altra mena de cuina, així que vam anar evolucionant.

Per què el nom del Trabuc?
Quan jo era petit, anava amb el meu pare i els meus germans a 
un restaurant a l’Alt Empordà que es deia el Trabuc; en tinc molt 
bons records. Estava indecís amb el nom... i just la meva dona, que 
és antiquària, em va regalar un trabuc. I com que això és zona de 
trabucaires, vaig pensar que era un nom adient i amb personalitat.

Quins valors defineixen el restaurant?
Al Trabuc treballem amb molta honestedat, amb productes de 
proximitat, d’aquí de Palou i de la costa... Volem oferir un lloc 
confortable, amb bon ambient i que la gent se senti molt a gust.

Com definiries l’estil del Trabuc?
Al Trabuc oferim cuina tradicional catalana. Estem especialitzats en tot 
tipus de carns, peixos i verdures a la brasa. Des d’un espàrrec, passant 
per uns peus de porc, una llagosta, una gamba o un chuletón...  
Tenim una carta bastant extensa, amb una rotació molt important.

Són famoses les vostres quinzenes gastronòmiques...
Ja fa 30 anys que vam començar a fer la quinzena de la cuina  
del cargol. I des d’aleshores, ininterrompudament, excepte l’any  
de la covid. Al principi també vam oferir les quinzenes de la cuina del 
bacallà, i ara ja fa deu anys que fem la quinzena de la carxofa.

Què suposa ser a la Guia Michelin durant tants anys?
Fa més de 25 anys que estem a la Guia Michelin, també a la Repsol.
Molta gent ve perquè hi apareixem recomanats, sobretot a la Michelin.

Com veu iniciar l’aventura d’obrir el restaurant Mint?  
Jo treballava com a advocada a Madrid i vaig decidir fer un canvi de 
rumb. Vaig estudiar cuina i vaig treballar a diferents llocs de Madrid, 
del País Basc, Barcelona... Però sempre havia tingut la il·lusió d’obrir  
el meu propi negoci aquí a Granollers, la ciutat on he nascut i crescut. 
Vam estar buscant local i finalment va sortir aquest, que casualment 
havia estat el taller de bobinat de motors que havien fet servir els 
meus avis tota la vida pels motors de maquinària Bosch.

Què simbolitza l’olivera que decora la sala? 
La idea del Mint és oferir una cuina d’arrels mediterrànies amb tocs 
internacionals. Ens va semblar un bon simbolisme que hi hagués 
una olivera, que és un arbre tan nostre... amb una cuina basada en el 
Mediterrani, en l’oli d’oliva, en les nostres arrels.

Quins valors defineixen el vostre restaurant? 
Volíem portar a Granollers un nou tipus de restaurant i de 
gastronomia. Tenim el receptari català molt arrelat i anem introduint 
aliments i elaboracions internacionals amb tocs francesos, alemanys, 
africans, del Canadà... Som un equip jove, tots formats en Hostaleria. 

Una cuina de contrastos...
Oferim gran varietat de propostes gastronòmiques i també de begudes, 
cafès... És una cuina de contrastos i molt dinàmica. Tot es cuina aquí, 
amb productes de temporada i de proximitat. Tot busca una harmonia 
i que qui vingui pugui menjar una cosa molt diferent.

Sou a la Guia Michelin per tercer any consecutiu. 
Els dos reconeixements anteriors ens van agafar confinats o amb 
fortes restriccions i ens van animar molt a seguir endavant. El del 2023 
l’estem agafant amb molta il·lusió i ha representat que la gent ens agafi 
confiança i vulgui provar el nostre menú degustació. Hem detectat 
que tenim turisme gastronòmic: gent de fora que venen expressament 
al Mint perquè apareixem recomanats a la Guia Michelin...
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Grans noms i propostes trencadores a la segona part 
de la temporada d’Escena grAn

Els equipaments d’Escena grAn estrenen  
la segona part de la temporada 22-23, amb una 
cartellera amb més seixanta espectacles per a 
tots els gustos i edats que ja estan a la venda  
i que es poden veure de febrer a juny de 2023.

Grans noms com Imanol Arias amb Muerte  
de un viajante, Ara Malikian, Pau Vallvé, Mishima, 
María del Monte, el musical del Tricicle Forever 
Young o la nova versió de Terra baixa. 

Propostes per al públic jove amb noms  
tan coneguts com Lágrimas De Sangre o 
Queralt Lahoz i propostes històriques com  
el Carnaval a la fàbrica o el festival de música 
acústica FEMAC. 

No s’obliden les propostes trencadores i per  
a públic més arriscat com Diversión obligatòria 
de l’artista convidada, Júlia Barbany; El desig 
de ser un llimac, de Neus Masdeu o ConcertO, 
de Tiago Cadette, l’artista portuguès triat pel 
projecte europeu Stronger Peripheries, del qual 
n’es soci el Teatre Auditori de Granollers. 

Escena grAn, a més, torna a recomanar  
uns imperdibles que no podem deixar escapar: 
la dansa visual de Tradere; la impactant  
Animal negre tristesa, dirigida per Júlio Manrique;  
la comèdia que tothom hauria de veure,  
La pell fina o la versió de l’obra de Mercè Rodoreda 
Quanta, quanta guerra...   

Els infants tindran opcions de tots colors  
per gaudir de les arts escèniques: el musical 
Tom Sawyer detectiu, un de les grans apostes  
de la temporada, Els músics de Bremen,  
Un vestit nou per a l’emperador, Marúnica  
i La motxilla de l’Ada, entre altres propostes. 

La millor música clàssica segueix sent un dels 
pilars de la temporada de mans de les formacions 
residents del Teatre Auditori de Granollers  
i el Cicle Carles Riera de l’Escola Municipal 
de Música de Granollers, així com de les dues 
propostes del Cicle d’Òpera i la nova sarsuela de 
la companyia local Milnotes: El dúo de La Africana. 

El Teatre Auditori, a més, incorpora una novetat: 
el servei de canguratge, amb tallers infantils 
d’arts escèniques, amb monitors especialitzats, 
perquè els petits gaudeixin mentre els adults 
veuen els espectacles. Tota la informació a  
www.teatreauditoridegranollers.cat. 
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L’obra Submergències, de Vicenç Viaplana, s’instal·la 
al Museu de Ciències Naturals de Granollers

L’obra titulada Submergències és un quadríptic 
matèric i quasi monocrom, que ens interpel·la. 
És un gran mur visual on s’evidencia la 
desaparició de coses i processos d’alguna 
classe natural. L’extinció de bioespècies  
són forces submergides que escapen de la raó  
i de la figuració.

L’artista Vicenç Viaplana explica que  
“l’atzar fa una part de l’obra i jo la resta.  
Em vaig submergir a aquesta tela en blanc,  
i un gest va portar a l’altre. Em vaig sentir al mig 
d’una dansa i una mena de coreografia estranya 
dibuixava unes formes”.

És una peça de 3 x8 metres amb la força 
personalíssima i vigent d’un artista plàstic,  
que conté diferents ritmes, traces, batecs, 
rastres, profunditats, opacitats i brillantors,  
les quals capten la nostra atenció i ens 
endinsen en el llenguatge visual propi de l’art. 

Un llenguatge que es caracteritza pel seu codi 
obert d’interpretació. L’obra, realitzada in situ, 
es presenta acompanyada d’una producció 
videogràfica on es documenta tot el procés  
de creació de l’obra a càrrec de Frau Recerques 
Visuals i d’una peça sonora original composta 
pel músic Ramon Solé.

D’octubre a novembre de 2020, Vicenç Viaplana 
va fer una obra in situ a la 4a planta del  

Museu de Granollers i, del 25 de març  
al 9 de maig de 2021, es va mostrar a la sala 
d’exposicions temporals del museu sota el títol 
Pintant a la 4a Planta. Vicenç Viaplana. 

Aquest projecte artístic de Vicenç Viaplana 
passa a formar part del fons del Museu  
de Granollers, i l’obra Submergències  
queda exposada al vestíbul del Museu de 
Ciències Naturals de Granollers.
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1
DIUMENGE

18 h | Parròquia 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 | L’Encaix. Espai de joc
Taller i espai de joc. Circ Xic,  
a càrrec de Can Xic i  
Portes obertes 
Coneix el servei l’Encaix - espai de joc

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
BibliLab, taller familiar (6-8 anys) 
Art i ciència, amb Funbrain
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

3
DIMARTS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar d’apicultura  
(+6 anys), amb Núria Valentí
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

4
DIMECRES

10 h | GRA. Equipament juvenil
Formació. Prevenció de violències 
masclistes en el lleure
A càrrec del Servei d’Igualtat  
de l’Ajuntament de Granollers
Més informació a: www.grajove.cat

17 h | L’Encaix. Espai de joc
Contacontes a càrrec de Vivim  
del Cuentu i Portes obertes 
Coneix el servei l’Encaix- espai de joc

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Club Ficció en joc. Taller de ficció 
digital per a famílies amb infants  
de 8-10 anys
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

7
DISSABTE

20 h | Escoles de Palou
Ballada oberta de country
Org.: Tot Country

9
DILLUNS

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Petit Oller, espai per a famílies  
amb infants de fins a 3 anys
Cada dilluns i dimecres de 16 a 18 h

10
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch 
Centre de Cultura per la Pau
Grup de documentació fotogràfica 
de l’Arxiu Municipal 
Trobada de persones voluntàries  
per a descriure fotos antigues
Trobades dos cops al mes
Inscripcions a: arxiu@granollers.cat  
o al telèfon 93 842 67 37

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) 
“Quina colla, els ratolins!” 
amb Rosa Pinyol
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18.30 h | Museu de Granollers
Assemblea anual. “La importància 
de la intel·ligència emocional  
per a la nostra salut mental” 
Amb Josep Gendra i Ingrid Ballesta
Org.: AGEVO

11
DIMECRES

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Petit Oller, espai per a famílies  
amb infants de fins a 3 anys
Espai obert cada dilluns i dimecres 
de 16 a 18 h

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos) 
“Minimúsics”, amb Albada Blay
Inscripció a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

14
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos)  
“Minimúsics”, amb Albada Blay
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

17 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La Trena 
Basat en la novel·la d’èxit  
de Laetitia Colombani i dirigit  
per Clara Segura 

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La Trena
Basat en la novel·la d’èxit  
de Laetitia Colombani i dirigit  
per Clara Segura
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15
DIUMENGE

12 h | Museu de Granollers
L’infern de Dante
Visita comentada a l’exposició  
a càrrec de Jordi Diaz Alamà  
I tot seguit, concert de  
Solaz Musical

12 h | Cinema Edison
Concert família. Terra 
Un llenguatge de moviment i una 
posada en escena que fascinarà  
i regalarà bellesa a petits i grans 

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Blaumut
Fusió de música clàssica i pop, 
amb un so enèrgic i contundent

16
DILLUNS

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Petit Oller, espai per a famílies  
amb infants de fins a 3 anys
Espai obert cada dilluns i dimecres 
de 16 a 18 h

16 h | Centres Cívics de Granollers
Inici d’inscripcions de cursos i ta-
llers del segon quadrimestre
Inscripcions a:  
www.granollers.cat/centrescivics_
inscripcions o presencialment  
als centres cívics de la ciutat

17
DIMARTS

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. Història. “Baetulo,  
una ciutat al centre de Laietana” 
Amb Clara Font Perramon
Org.: AGEVO

18
DIMECRES

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Petit Oller, espai per a famílies  
amb infants de fins a 3 anys
Espai obert cada dilluns i dimecres 
de 16 a 18 h

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys)  
“Contes de l’Orient”  
amb Gina Clotet d’Umpalumpa
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

19
DIJOUS

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Story Time (+4 anys) 
The Gruffalo, 
amb Cambridge School
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Club Ficció en joc. Laboratori  
de ficció digital infantil 
(8-11 anys) 
Puzzles, trencaclosques  
i altres maldecaps 
Dinamitzat per Glòria Gorchs  
i Jan Valiente
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès 
Willy Wonka and the Dark History  
of Chocolate 
Dinamitza i col·labora Cambridge 
School
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

19 h | Cinema Edison
Cinema. Romeu i Julieta

19 h | Museu de Granollers
Conferència
“L’assalt de Granollers  
pels carlins (17 gener 1875):  
noves aportacions” 
A càrrec de Josep Maria Farnés

20
DIVENDRES

17.30 h | Centre Cívic Jaume Oller
DiverDivendres, DiverMons:  
Taller “Constructors de somnis”
Més informació i inscripcions a:  
www.granollers.cat/diverdivendres

19 h | Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició  
“Parelles artístiques 2022”  
de l’Associació Daruma

21
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Magic Science. Taller familiar  
de ciències en anglès (5-10 anys)  
amb Inorbis. Engineer a drinking 
straw roller coaster
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

16.15 h | Museu de Ciències 
Naturals
Planetari familiar 
Llegendes del cel
Més informació i reserves a:  
www.mcng.cat

16.30 h | Nau B1
Espectacle “Sona la llum”
Recomanat de 0 a 5 anys
Entrades a: www.escenagran.cat
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18.15 h | Museu de Ciències 
Naturals
Planetari 
El cel més brillant de l’any
Sessions per a públic adult
Informació i reserves a:  
www.mcng.cat

22
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
Itineraris de ciutat 2023  
“Els bombardejos del 39”
Informació i reserves  
a museu@granollers.cat  
o al 93 842 68 40

17.30 h | Teatre Auditori  
de Granollers
Concert 
Haydn, el primer romàntic 
Ens apropem a Haydn  
amb una selecció de les  
seves simfonies

23
DILLUNS

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Petit Oller, espai per a famílies  
amb infants de fins a 3 anys
Espai obert cada dilluns i dimecres 
de 16 a 18 h

19.30 h | Casino de Granollers
Els debats del Casino 
“Els mitjans audiovisuals.  
Com evolucionaran els mitjans 
audiovisuals de cara al futur?”, 
amb Jaume Roures

24
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau
Grup de documentació 
fotogràfica de l’Arxiu Municipal 
Trobada de persones voluntàries  
per a descriure fotos antigues
Trobades dos cops al mes
Inscripcions a: arxiu@granollers.cat 
o al telèfon 93 842 67 37

18 h | GRA. Equipament juvenil
Parlem en família. “El meu fill/a 
pateix ciberassetjament?”  
Adreçat a famílies amb nens  
i nenes de 6 a 11 anys
Més informació a: www.grajove.cat

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. Música
“Les textures, colors i caràcters  
de la música... com a llenguatge 
que ens arriba a l’ànima”
Amb Anna M. Piera
Org.: AGEVO

25
DIMECRES

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Petit Oller, espai per a famílies  
amb infants de fins a 3 anys
Espai obert cada dilluns i dimecres 
de 16 a 18 h

19 h | Biblioteca Can Pedrals
Activitat virtual. Literature  
and Critical Thinking
Conversa en anglès amb Inorbis 
Wuthering heights, d’Emily Brontë 
Amb Marius Palmer-Brown
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

26
DIJOUS

19 h | Llibreria La Gralla
Presentació del llibre  
Història dels papes  
(Fragmenta Editorial, 2022) 
Amb Jaume Dantí i Diego Sola

27
DIVENDRES

17.30 h | Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta:  
Cuina ràpida d’hivern
Inscripcions a:  
www.granollers.cat/centrescivics_
inscripcions o presencialment  
a qualsevol dels centres cívics  
de la ciutat

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. El violoncel català

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. La Sonata de Juli Garreta
Amb Mariona Camats  
i Eudald Buch

28
DISSABTE

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Club Ficció en joc amb famílies 
Taller de ficció digital  
per a famílies amb infants  
de 8-11 anys
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

20 h | Teatre Auditori
Circ. Desprès de ToT 
Un espectacle sobre la 
(im)potència o la (im)possibilitat 
que té el marginal per existir
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22 h | Nau B1
Concert amb Ritas
Entrades a: www.escenagran.cat

29
DIUMENGE

12 h | Museu de Granollers
Visita guiada a l’exposició  
“In illo tempore. Granollers  
en època romana”
A càrrec de Marc Guàrdia

12 h | Cinema Edison
Teatre/concert familiar 
La rateta Martina i el ratolí Serafí 

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Per fi sol!  
Reviu les històries 
més divertides del Tricicle

19 h | Llevant Teatre
Teatre 
Alhayat o la suma dels dies  
Un cant a la humanitat,  
a la cultura i a la sensibilitat,  
inspirat en fets reals

30
DILLUNS

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
Petit Oller, espai per a famílies  
amb infants de fins a 3 anys
Espai obert cada dilluns i dimecres 
de 16 a 18 h

31
DIMARTS

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica 
Debat “Hedonisme versus  
estoïcisme. Aristòtil  
(Ètica a Nicòmac), estoics,  
Marc Aureli, cristianisme  
i religions del llibre” 
Amb Mariano Fernández  
i Fèlix Rabal 
Col·l.: Universitat Popular  
de Granollers
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència 
Filologia semítica  
“Com s’ha anat construint  
l’estatus de la dona a l’Islam” 
Amb Dolors Bramon
Org.: AGEVO

Inscriu-te als cursos
de la Xarxa de Centres Cívics!
Del 16 de gener al 3 de febrer de 2023

Per internet: www.granollers.cat/centrescivics 
o bé de forma presencial en qualsevol dels 
centres cívics de Granollers

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

FEBRER
JUNY
2023
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David Pallàs
Mestre xocolater 

 
Amb més de 30 anys d’experiència  
en el món de la pastisseria i la xocolata, 
David Pallàs ha esdevingut mestre 
xocolater i pastisser d’autor amb 
reconeixement internacional. 
La seva filosofia és democratitzar  
la pastisseria d’autor i per això ofereix 
cursos i tallers presencials i en ínia  
on comparteix més de 200 receptes  
de pastisseria i xocolateria.  
Al carrer Barcelona, 80, al centre  
de Granollers, ha obert l’escola  
I Love Chocolate David Pallàs  
& Carol Vega, un espai que ofereix 
formació en pastisseria, xocolata,  
pa i brioixeria.

“La nostra 
filosofia és 

democratitzar 
la pastisseria 

d’autor.  
El lema de la 
nostra escola 

és fer-ho fàcil, 
aterrar-ho”

Quina és la teva filosofia com a mestre xocolater?
La nostra filosofia és democratitzar la pastisseria 
d’autor. M’agrada molt la docència, poder transmetre 
tot el que coneixes i que la gent pugui aprendre i 
valorar la qualitat del que mengen i ser més exigents 
amb el que compren. 
El lema de la nostra escola és fer-ho fàcil, aterrar-
ho. Que la gent s’ho passi bé i que el que aprenguin 
aquí ho puguin fer a casa. Per això, aquí no tenim res 
professional i tots els electrodomèstics amb els que 
treballem són domèstics. A la nostra escola venen 
professionals, empreses o amateurs. Tothom hi té cabuda.

Quan vas iniciar-te com a mestre pastisser?
Faig classes des de 2002. A l’inici, ho feia en aules  
de lloguer i quan vaig venir a Granollers el 2006  
ja vaig muntar el meu propi local. Perquè també  
em dedico a assessorar empreses i professionals.  
I necessitava el meu propi laboratori per experimentar. 
A l’inici, vaig començar amb una petita escola  
al carrer Bruniquer, després vaig passar al passeig  
de la Muntanya, fins arribar al local on som ara,  
on vam muntar amb la meva dona l’Epai I Love 
Chocolate David Pallàs & Carol Vegas, un espai on  
jo m’encarrego de tot el tema pastisseria i xocolata  
i ella del pa i la brioixeria. I Love Chocolate va començar 
sent el meu hashtag a les xarxes socials. I ara tenim  
dos models de negoci amb l’escola. 

L’escola en línia...
A We Love Chocolate & Pastry, que és com es diu 
la nostra escola en línia, hi tenim uns 900 alumnes 
repartits per tot al món. 

Quan et vas iniciar en el món de la xocolata?
Vaig començar als 16 anys en una fàbrica de bombons 
a Barcelona, que es deia Santa Oliva, com a aprenent 
mentre estudiava. Jo em volia comprar una moto i els 
meus pares em deien que no hi havia calés. Així va ser 
com vaig començar a treballar. 
Després vaig anar a fer el servei militar. I quan vaig 
tornar, vaig tenir la gran sort de poder entrar a la 
pastisseria Escribà.Vaig ser l’aprenent d’Antonio 
Escribà, que em va portar de la mà a tot arreu.  
I als 24 anys ja muntava la meva pròpia empresa.

Com va ser això de convertir-te en mestre xocolater 
internacional? 
L’any 1999 vaig guanyar el que és avui en dia el World 
Chocolate Masters, l’edició espanyola. Ja tenia la meva 
pròpia empresa i m’anava presentant a més concursos. 
També vaig guanyar la Copa d’Espanya de Pastisseria 
i la millor mona de Catalunya del programa de TV3 
Quin Cacau! 

També has col·laborat a MasterChef.  
Com ha estat l’experiència mediàtica?
El primer programa que vaig fer a televisió, el 2014,  
va ser “Deja sitio para el postre”, on feia de jutge,  
a la Cuatro. Després vaig estar a Canal Cocina, on 
vaig tenir un programa propi que ha estat en emissió 
durant cinc o sis anys, també a Llatinoamèrica. I ara 
col·laborem assíduament amb MasterChef. Acabem de 
fer una gravació i en tornarem a fer una altra el mes de 
març. La veritat és que té molt bon retorn. La televisió 
és màgia. Arribes a molta més gent de la que et podries 
imaginar. És molt agraït, és una experiència molt xula.
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“La xocolata dibuixa un somriure a tothom. 
Contribuïm a fer que la gent sigui més feliç...”

Cada 15 dies pugem continguts nous. Ara mateix 
hi ha unes 210 classes actives. És una escola molt 
econòmica, estem parlant d’uns 74 euros l’any, i és una 
plataforma com Netflix on tens tots els continguts 
disponibles per poder-te descarregar el que vulguis. 
La filosofia és que les classes no durin més de deu 
minuts, perquè si no la gent desconnecta. Avui en dia 
el que més val és el temps. No puc fer classes de dues 
hores. Així, per exemple, si vols aprendre a fer un pa 
de pessic de xocolata Sacher; ho busques i en cinc 
minuts ja has vist la recepta i pots fer-ho tu mateix. 
I si vols fer un pastís més complexe, pots recuperar 
les receptes de classes anteriors. I així, amb quinze 
minuts, pots fer un dels pastissos que ha sortit a 
MasterChef.

I l’escola presencial I Love Chocolate David Pallàs & 
Carol Vegas.
L’escola la tenim al carrer Barcelona, 80, a l’antiga casa 
de Josep Maria Ruera. Els tallers i cursos que oferim 
són per cent per cent pràctics, i es poden consultar a 
la web davidpallas.com. Aquí hi pot venir tothom. 
Tots els alumnes que tenim són amateurs. 
Però molta gent ja en sap i ve a l’escola per passar-ho bé, 
com un club social amb gent amb interessos i aficions 
compartides. I després, tot el que fan s’ho enduen a casa, 
és com un trofeu. La gent s’ho passa molt bé, tant que 
repeteixen any rere any. 

Oferiu cursos per a nens?
No fem cursos específicament per a nens però sí que 
oferim algun taller al Nadal, i per Pasqua en fem un  
on poden venir a fer la mona el padrí i el fillol junts.  
Jo crec molt en els moments especials, la vida 
n’estàplena. Els temes materials se t’obliden al cap  
de cinc minuts, però certes experiències i moments 
especials mouen sentiments i emocions que queden 
gravats per sempre.

Com et vas decidir a venir a Granollers?
A Granollers, vam venir-hi el 2006. Les filles tenien 
tres i set anys, i va arribar un moment que ens va 
quedar petit el pis que teníem a Barcelona. Vam venir 
un dia a dinar a casa d’uns amics, i vam veure que 
aquí s’hi vivia molt bé. I justament es venia un pis a 
prop seu. Així que vam fer un pensament, vam vendre 
el pis de Barcelona i vam venir de seguida a viure a 
Granollers. I aquí em quedo. Estem encantats. 
Des de l’escola abanderem molt el comerç de 
proximitat. Ens agrada molt que tot quedi a prop. 
Som petits empresaris i si entre nosaltres anem fent 
comerç local i de proximitat, viurem tots molt millor.  
I així no ho deixem a les grans superfícies on tot és 
tan impersonal. El comerç de Granollers ho té tot.  
Als alumnes de l’escola sempre els recomanem 
comprar-ho tot als comerços de la ciutat.

També assessores empreses...
Em dedico a assessorar grans empreses que 
subministren a molts supermercats. Contribueixo  
en el procés d’industrialitzar un bon producte artesà, 
perquè pugui sortit al mercat.
Per altra banda també ens dediquem a fer assessoria 
i formació a restaurants que volen fer els seus propis 
postres. I estem dins de Fundae, que ens permet 
oferir cursos subvencionats a través de la Fundació 
Tripartitra.

Algun projecte nou, alguna sorpresa...
A inicis d’any tenim previst fer una reunió estratègica. 
Farem una pluja d’idees, un brainstorming per veure 
cap a on volem que avanci el nostre projecte, què 
volem ser de grans.
El fet de sortir a la televisió fa que molta gent ens 
demani producte, però de moment només és una idea, 
hem de pensar molt bé quin tipus de producte podem 
oferir. Actualment tenim la tauleta de xocolata de kilo, 
que venem a través de la pàgina web, però cada cop 
més la gent ens demana producte. 
 El tema d’obrir botiga, una pastisseria, ho descarto 
perquè viatjo moltíssim. Els pastissos són molt  
més complexes, requereixen més infraestructura,  
però uns bombons...

Algun secret o propietat que voldries destacar  
de la xocolata?
La xocolata dibuixa un somriure a tothom. 
Contribuïm a fer que la gent sigui més feliç...  
des de l’escola, d’alguna manera. 
Després també hi ha el retorn. Veure que els i les 
alumnes que han passat per l’escola es presenten  
i van guanyant concursos... és molt gratificant.

“Els temes 
materials se 

t’obliden al cap 
de cinc minuts, 

però certes 
experiències  

i moments  
especials  

mouen 
sentiments  
i emocions  

que queden 
gravats per 

sempre”

David Pallàs, a l’escola 
I Love Chocolate David Pallàs  
& Carol Vegas,  
al carrer Barcelona, 80,  
al centre de Granollers
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Els grups municipals opinen

2023 debe ser 
un año de cambios

Las elecciones municipales de este 
año serán un punto de inflexión para 
Granollers. Tras tantos años de gobierno 
socialista al frente del consistorio,  
la ciudad necesita un cambio, otro 
punto de vista, una mirada diferente, 
otra forma de hacer las cosas.  
Es inevitable, los años pasan factura  
y se agotan las ideas. Todavía queda 
mucho por hacer: revitalizar los 
barrios, atraer proyectos empresariales 
que creen puestos de trabajo dignos y 
estables, seguir aumentando el número  
de viviendas de alquiler social,  
apostar con mayor decisión por 
el carril bici y las conexiones con 
transporte público, crear más parques 
infantiles accesibles, mejorar el verde 
urbano, la seguridad… 
Necesitamos un alcalde o alcaldesa con 
la fuerza y motivación suficiente para 
que, junto a los ciudadanos, encuentre 
las soluciones a aquellos asuntos que 
no pueden demorarse aún más, como 
podrían ser: la nueva residencia pública 
para nuestros mayores o dinamizar 
nuestros barrios. Una persona que lleve 
la ciudad hacia el futuro, que mejore 
lo ya hecho, porque como siempre 
decimos, todo es susceptible de mejora. 
Debería ser alguien que además 
defienda la neutralidad política de las 
instituciones y la división de poderes, 
que proteja la libertad de expresión  
y de la lengua en la cual se expresan 
los ciudadanos. Que quiera una ciudad 
plural de todos y para todos y, sobre 
todo, respetuosa, acogedora y diversa. 
Por eso Ciudadanos se presentará a 
las próximas elecciones municipales 
de mayo con mucha ilusión y nuevas 
ideas. Con un proyecto compuesto 
íntegramente por personas ajenas  
al mundo de la política. Profesionales, 
autónomos, estudiantes… ciudadanos 
dispuestos a trabajar por el cambio,  
por una ciudad de futuro. 

Desde Ciudadanos Granollers,  
¡os deseamos un feliz  
y próspero 2023!

Jorge Pavón Álvarez
Portavoz del Grupo Municipal  
Cs Granollers

És inevitable començar l’any fent balanç  
i amb una mirada sobre l’any que comença: 
una mirada en forma de perspectiva, 
d’interrogant i de propòsit. Comencem 2023 
no només amb una sensació d’any nou,  
sinó de canvi d’etapa en diversos aspectes.
Deixem enrere el trasbals de la Covid,  
tot i patir-ne encara el dol de les 
pèrdues i les conseqüències humanes, 
psicològiques, econòmiques i socials.
Ens despertem del malson, però no som 
en la nostra vida anterior sinó en un món 
en transformació accelerada per afrontar 
diverses crisis (energètica, climàtica, 
social, econòmica, geopolítica) amb 
conflictes que amenacen la pau,  
la democràcia i el benestar. 
Anuncien la mort del procés 
d’autodeterminació de Catalunya,  
quan de fet estem més a prop que mai  
del 27 d’octubre de 2017. Els indults  
i el difícil encaix europeu de la barroera  
(in)justícia espanyola evidencien que  
la repressió no porta enlloc, tot i continuar 
afectant milers de persones. Tornem 
doncs on érem: l’1 d’octubre no ha estat 
invalidat democràticament i la declaració 
d’independència continua ajornada, però  
no derogada pel Parlament de Catalunya.
I a Granollers també vivim un final d’etapa. 
La renúncia de Josep Mayoral tanca un 
projecte carismàtic molt personal, amb un 
suport que reflecteix encerts i dedicació 
innegables però resta pluralitat. Les 
eleccions del 2023 donen als granollerins 
l’oportunitat d’un escenari més obert i sense 
una majoria absoluta que dona una falsa 
imatge monocolor de la ciutat.
Certament, 2022 ha estat un retorn a 
un món que ja no és el que coneixíem, 
però on la mirada, l’encaixada de mans i 
l’abraçada tenen el mateix valor de sempre. 
El canvi és l’estat natural de les coses, però 
mentre en períodes d’estabilitat destaquen 
les petites diferències, en moments  
de canvi afloren les grans veritats,  
aquelles que ens permeten adaptar-nos  
a la realitat que va canviant. 
Granollers per la Independència sorgim 
com una eina en un moment de canvi, i 
encarem el 2023 treballant -fem-ho junts!- 
per la millor proposta municipal pensant en 
un necessari canvi de govern a Granollers i 
en una Catalunya que es vol independent.

Bon 2023 a tothom! 

Oriol Vila
Voluntari de Granollers per la 
Independència - Primàries Catalunya

Bon 2023!

CsPrimàries
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Una nova mirada sobre el verd urbà.  
Els Fons Next Generation europeus 
que impulsen projectes de 
transformació als països de la  
Unió Europea, han donat suport 
de manera clara al projecte 
d’anella verda presentat pel nostre 
ajuntament i que, de passada, 
reconeix la infraestructura de què ja 
disposem.
Granollers té un pla d’infraestructura 
verda que compta amb una bona 
distribució de parcs i jardins; malgrat 
tot, l’actual model de mobilitat i de 
l’espai públic impedeix la connexió 
verda entre ells.
En l’actualitat, la majoria de l’espai 
públic viari té una funció clara de 
mobilitat motoritzada que limita  
altres usos i en particular els 
relacionats amb el verd urbà.
Després de les greus inundacions  
de 1962 es va canalitzar el riu  
Congost, reduint la meandrificació  
i la biodiversitat.
L’actual proposta, que es començarà 
a executar l’any 2023, cerca canviar 
aquesta realitat. 
L’anella verda parteix del principi 
de renaturalitzar el riu Congost que, 
sense posar en risc la seguretat en 
cas d’avingudes, acosti encara més el 
riu a la vida ciutadana. Això passa per 
suprimir algun vial, ara al servei dels 
vehicles motoritzats, per incrementar 
les zones naturals i de bosc.
I a partir d’aquesta actuació i amb la 
mirada posada al 2030, anar creant, 
pacificant i reforçant, a través dels 
carrers i places de la ciutat, una xarxa 
que permeti connectar tots els espais 
verds que ja tenim a la ciutat.
Carrers més verds i permeables, 
creant un entramat de places i arbres 
d’alineació d’ombra amb l’objectiu 
d’impulsar una estratègia de ciutat 
més sostenible i de millora de 
l’habitabilitat i qualitat de vida,  
amb aquesta nova mirada  
de transformació.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Els primers dies de l’any són aquells en els 
quals tots ens plantegem nous reptes, canvis, 
i objectius per millorar les nostres vides. 
Granollers també encara aquest nou any 
amb un horitzó ple de reptes: l’augment 
del cost de l’energia i l’increment de preus, 
l’envelliment de la societat, les desigualtats 
creixents i l’emergència climàtica,  
per citar-ne alguns. I enmig de tot això,  
el temps continua passant i d’aquí a sis 
mesos, se celebren eleccions municipals. 
Granollers té la capacitat i el potencial  
per afrontar tots aquests reptes i protegir  
la ciutadania, però la ciutat necessita estar 
molt més preparada del que ho està ara.  
Per tal de poder afrontar aquests reptes,  
cal un nou Granollers.
Ja fa unes setmanes que expliquem que 
aquesta nova ciutat té cinc fites molt clares: 
una ciutat connectada, central amb el seu 
entorn, relligada i pacificada urbanísticament 
i amb un millor transport públic;  
una ciutat per la transició ecològica  
que expulsi el gris, aixequi les rajoles per  
a posar-hi més parcs i jardins i que aposti  
per les renovables; una ciutat pel talent, 
que nodreixi la ciutadania amb una  
bona educació al llarg de la vida i impulsi 
grans projectes culturals o esportius;  
una ciutat amb impuls, que protegeixi 
sectors estratègics com el comerç i avanci 
cap a la reindustrialització i una ciutat 
cuidadora de les persones, que tingui cura 
de tothom i on ningú sigui exclòs per motius 
socials, econòmics, de gènere o d’origen.
Però, per a fer aquest nou Granollers,  
hi ha un element molt important a tenir  
en compte: cal un canvi en els lideratges 
polítics, en les maneres de fer i en la cultura 
política de la ciutat. En poques paraules:  
cal un nou govern a Granollers.  
És impossible ser transformador, quan  
el que has de transformar és el resultat d’allò 
que tu mateix has construït durant dècades.
A la ciutat li cal un canvi, no un recanvi. 
I per a fer-lo, és fonamental la implicació 
de tothom: un nou Granollers amb un nou 
govern que tingui noves maneres de fer  
i ho faci en coalició amb la ciutadania. 
Escoltant-la, treballant-hi, no donant  
per dolenta cap veu dissonant. 
Tenim el projecte, el ple compromís, el rigor  
i la capacitat de treball per a portar-lo a terme. 
És per això que ho diem molt clar i sense 
cap mena de complex: som aquí per liderar 
un nou govern a Granollers. Un govern 
estable perquè serà per al Granollers sencer 
i posant en relleu els valors republicans, 
progressistes, feministes i ecologistes.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal  
d’Esquerra Republicana – Acord Municipal

El 2022

Res no s’acaba i tot comença 
Àlex Sastre (abril)

El panorama es torna a obrir una mica 
(amb el canvi a l’alcaldia). En primer lloc, 
toca recordar que queda un any de mandat, 
per si algú té intencions de començar una 
campanya electoral de 14 mesos de durada. 
Granollers té moltes carpetes obertes 
que toca resoldre abans de tornar a votar. 
Però ara tot comença de nou perquè cal 
rebel·lar-se democràticament amb la situació 
política arrelada a la ciutat i plantejar que el 
lideratge de la ciutat no pot ser una qüestió 
hereditària o que es dirimeixi a l’assemblea 
d’un únic partit polític.

Benvingut, gener!
Laura Sabatés (gener)

Cal que la societat entengui que fer 
confiança i comprar al comerç local,  
de proximitat, és una garantia per impedir 
que la crisi financera derivada de la Covid-19 
acabi asfixiant el sector. Perquè a part de 
ganes i optimisme és necessari el suport 
econòmic, a tots els nivells, que permeti 
estabilitzar la situació i garantir-ne la 
continuïtat. Per tant, donem la benvinguda 
al gener i als nous propòsits, perquè  
som una societat compromesa i treballadora 
que no es dona per vençuda.

En la línia idònia
Josep M. Noguera (maig)

Després de dos anys sense celebrar l’Ascensió 
per la crisi sanitària, l’hem recuperat  
i calia fer-ho amb un gir per esdevenir  
una fira amb el protagonisme indiscutible  
de l’economia circular, els productes de 
proximitat, la vinculació al territori  
i el compromís amb la transició verda.  
Junts per Granollers proclamava fa temps que 
s’havien de fer canvis en aquesta direcció: 
una fira sensible amb la sostenibilitat, basada 
en l’equitat social i en la millora del benestar 
de la ciutadania. Des del nostre grup anem 
per aquesta via, compartida ara per l’equip  
de govern, cosa que celebrem.

No War
Amanda Ramos (març)

A Granollers, com a gran part dels pobles 
i ciutats de tot el món, ens hem rebel·lat i 
denunciat aquesta invasió (de Rússia a 
Ucraïna) i no només amb declaracions i 
concentracions, sinó col·laborant en les 
necessitats que es marquen des de la zona 
del conflicte, on saben les necessitats 
reals. També es promou l’acollida d’infants 
ucraïnesos i la recollida dels donatius 
necessaris, canalitzant fons de cooperació  
i solidaritat.

Verd urbà,  
una nova miradaNou any, nou govern
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