
215BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS
MARÇ DE 2023

27.000 EXEMPLARS | EDICIÓ GRATUÏTA

ACTUALITAT
La nova plaça de Can Bassa, més 
polivalent, sostenible i accessible

Granollers posa en marxa  
el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 
per accelerar la transició verda

Administracions i col·legis insisteixen  
a aprofitar els ajuts per a la rehabilitació 
energètica dels habitatges

Del 30 de març al 2 d’abril,  
Jocs Special Olympics Granollers 2023

REPORTATGE
L’Hospital General  
de Granollers suma 
noves instal·lacions 
d’atenció a urgències, 
UCI i hospitalització 
polivalent



Jocs Special Olympics

Lliurament de medalles, a les pistes d’atletisme, 
dels Jocs Special Olympics celebrats a la nostra 
ciutat l’octubre de 1994. 

Fotografia i Fons Pere Cornellas i Aligué / Arxiu 
Municipal de Granollers

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

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

Nou edifici d’Urgències de l’Hospital General de Granollers. 
Fotografia: X. Solanas

Exposicions març

EXPOSICIONS PERMANENTS 

Museu de Granollers 
“In illo tempore” 
“Tabula rasa”  
“Afinitats”

 Museu de Ciències Naturals 
“Tu investigues” 
Sala d’Invertebrats  
Aula de Malacologia  
Aula de Paleontologia

EXPOSICIONS TEMPORALS

Museu de Granollers 
Fins al 9 d’abril
“Granollers, en el centre de la perifèria” 
Bernat Barris

Fins al 30 d’abril
“L’infern de Dante”. Jordi Diaz Alamà

Museu de Ciències Naturals
Fins al 2 d’abril
“L’Art de la Ciència” 
Jordi Sabater Pi

Fins al 9 d’abril
“(In)Visibles i (O)Cultes” 
24 dones científiques silenciades

Plaça de la Corona
Del 4 al 12 de març
“29 mirades” 
Projecte artístic en defensa  
de la dona afganesa

Ajuntament de Granollers
Del 2 de març al 14 de maig
“Esports a l’aire lliure”

GRA. Equipament juvenil
De l’1 al 31 de març
Exposa’t. Art Jove emergent 
“The Bones Notícies”. Marina Woolf 

Biblioteca Can Pedrals
De l’1 al 28 de març
“Quan parles fas màgia”. Exposició  
del Voluntariat per la Llengua

Biblioteca Roca Umbert
Del 6 al 31 de març
“Una vida, dos mons”

Del 17 de març al 21 d’abril
“8a Mostra d’arquitectura del Vallès”

Centre Cívic Nord
Del 3 al 24 de març
“Els meus paisatges i altres temes”. 
Pintures de Josep Mayals

Restaurant Roca Umbert
Fins al 6 de març
“Fotodrac22”

Llibreria La Gralla
Fins al 12 de març
Exposició de fotografia i pintura 
d’Humbert i Joan Batlles i Pi

Agrupació Excursionista de Granollers
Fins al 21 d’abril
18è Concurs Fotogràfic  
“La Muntanya”
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MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de març
De 8 a 13 h. Centre de la ciutat

MERCAT DEL DISC
Divendres 3 i dissabte 11 de març
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT DE RECICLATGE, ARTESANIA 
I PRODUCTES NOUS. AV TRES TORRES
Dissabte 4 de març
De 9 a 14 h. Entre els carrers Vallès i Tres Torres

MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS  
I DE PROXIMITAT
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de març
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 4 i 18 de març
Plaça de les Olles

GRAN FIRA AL CARRER
Dissabte 4 de març
De 10 a 20.30 h. Carrers del centre 

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de març
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT D’ARTESANS
Divendres 10 i 24 de març
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 11 de març
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

ENCANTS SOLIDARIS. ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 11 i 18 de març
De 9 a 14 h. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE BROCANTERS I COL·LECCIONISTES
Dissabte 11 i 25 de març
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE SEGONA MÀ DE PONENT
ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE
Diumenge 12 i 26 de març
De 8 a 14 h. Passeig del parc de Ponent  
i carrer de Rafael de Casanova

FIRA EMBRUIXA’T
Dissabte 25 de març
De 10 a 21 h. Carrers de Sant Roc, Santa Anna, 
plaça de les Olles i plaça de la Caserna

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

Informació actualitzada a: www.granollers.cat/agenda

Granollers commemora el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, 
amb un programa d’activitats del 2 al 21 de març que inclou conferències, 
un concert, tallers, xerrades, una caminada popular, unes jornades 
intergeneracionals... També es farà una enquesta ciutadana dels  
Centres Cívics, exposicions a equipaments de la ciutat, i l’Arxiu Municipal 
hi dedicarà el Document del Mes i una mostra virtual d’imatges.

L’acte institucional serà el dissabte 4 de març a les 12 h a la plaça  
de la Porxada, amb la col·laboració de la Taula d’Igualtat de Gènere de 
Granollers. Es farà la lectura del manifest en commemoració del  
Dia Internacional de les Dones i hi haurà una actuació a càrrec d’Arsènic. 

A més, entorn del 8 de Març es faran activitats relacionades amb  
el projecte d’Igualtat en l’esport. Així, es projectarà el documental  
Hijas de Cynisca sobre la desigualtat de gènere en l’esport i també  
es convida les dones que fan esport a compartir una foto seva a 
Instagram amb l’etiqueta #8mdonesiesport.

Entre les propostes hi ha activitats per apropar a la ciutadania la situació 
de les dones a l’Afganistan: una taula rodona amb la participació de dues 
dones afganeses actualment refugiades a Espanya i l’exposició fotogràfica 
“29 mirades” que estarà fins al 12 de març a la plaça de la Corona.

Consulta tota la programació a www.granollers.cat/8M
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Coincidint amb el centenari de l’edifici històric 
de l’Hospital General de Granollers, aquest 
febrer ha entrat en funcionament el nou edifici 
compacte construït a tocar de les actuals 
Urgències. Les noves instal·lacions s’ubiquen  
en un solar cedit per l’Ajuntament de Granollers 
i han suposat una inversió del Departament  
de Salut de 35 milions d’euros.

L’edifici té un total de 14.742 m2 dividits  
en dues plantes. A la planta baixa s’ha creat  
el nou Servei d’Urgències de l’Hospital que  
ha entrat en funcionament aquest 22 de febrer. 
Té fins a 90 punts d’atenció (les antigues 

A dalt, el president de la  
Generalitat, el conseller  
de Salut, l’alcaldessa de 
Granollers i personal mèdic, 
durant la inauguració  
de l’edifici compacte

urgències disposaven d’una cinquantena  
de boxs) i incorpora una nova Tomografia Axial 
Computeritzada (TAC), un equip de radiologia  
i un ecògraf.

La construcció d’aquest nou equipament 
s’emmarca en les actuacions de resposta  
a la pandèmia de la Covid-19 impulsades  
pel Departament de Salut i suposa una millora 
en l’atenció urgent del territori. 

Però el nou edifici, a més, compta a la primera 
planta amb una nova Unitat de Cures Intensives 
(UCI) estructural amb 10 boxs individuals, amb 
possibilitat de ser doblats, i una unitat polivalent 
de 30 llits (transformable en una futura unitat 
de reanimació postquirúrgica). També s’hi ha 
reservat espai a un futur bloc quirúrgic de fins  
a 14 quiròfans. 

El nou centre d’Oncologia Radioteràpica

L’edifici polivalent no és l’únic equipament  
que estrenarà l’Hospital General de Granollers 
en aquest any de centenari. És previst que  
a finals d’aquest 2023 entri en funcionament  
el nou Centre d’Oncologia Radioteràpica que 
s’està construint al costat de l’Hospital, entre 
els carrers José Zorrilla, Bartomeu Brufau  
i Manel Cornella. Aquest nou edifici serà  
un satèl·lit de l’Hospital Clínic de Barcelona,  
que aportarà el personal especialitzat  

L’Hospital General de Granollers suma noves instal·lacions 
d’atenció a urgències, UCI i hospitalització polivalent

REPORTATGE

El 22 de febrer ha entrat en 
funcionament el nou edifici polivalent 
de l’Hospital General de Granollers, 
una instal·lació que suposa la 
creació d’un nou Servei d’Urgències, 
l’ampliació de 10 llits nous d’UCI i una 
nova àrea d’hospitalització polivalent. 
L’obertura d’aquest nou espai arriba 
només uns mesos després del nou 
Centre Salut Granollers del carrer 
Girona, i uns mesos abans que  
el Centre d’Oncologia Radioteràpica  
sigui una realitat.
Tots tres equipaments se sumen  
a l’Hospital General de Granollers,  
que enguany celebra el centenari  
del seu edifici històric, i el converteixen 
en un complex hospitalari de primer 
nivell i de referència al territori.

L’edifici compacte en xifres:
• Inversió de 35 milions d’euros
• 14.742 metres quadrats
• 90 punts d’atenció del Servei d’Urgències
• 1 nou TAC (Tomografia Axial Computeritzada)
• 1 nou equip de radiologia
• 1 ecògraf
• 1 nova Unitat de Cures Intensives (UCI) amb 10 boxs
• 1 unitat d’hospitalització polivalent de 30 llits
• Espai per a un futur bloc quirúrgic de fins a 14 quiròfans

4

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2023 NÚM. 215



Primer dia del Servei 
d’Urgències al nou edifici 

compacte (22 de febrer)

El nou Centre d’Oncologia Radioteràpica  
de Granollers entrarà en funcionament a finals d’any

i el coneixement tècnic, i permetrà oferir a 
Granollers atenció d’Oncologia Radioteràpica 
als pacients dels hospitals de la C17  
(Vallès Oriental i Osona), i evitar més de  
16.000 desplaçaments cada any.

La seva construcció és un dels projectes 
impulsats per l’associació Xarxa C17, que  
té com a objectiu millorar els serveis sanitaris 
i apropar-los als ciutadans d’aquest àmbit 
territorial. Serà el dotzè servei d’aquestes 
característiques a Catalunya.

El centre tindrà una superfície de 1.500 m2  
i disposarà d’equipaments de darrera generació 
com dos acceleradors lineals d’alta energia  
i un equip de tomografia computeritzada (TAC). 

El nou edifici també oferirà servei de diàlisi 
i connectarà amb l’hospital a través d’una 
passarel·la a la primera planta cap a l’edifici  
de consultes externes per garantir els fluxos de 
personal i pacients.

Nous serveis al Centre de Salut Granollers 

A més d’aquests dos equipaments a tocar  
de l’Hospital General de Granollers, la ciutat 
disposa des del passat mes d’abril del nou Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), ubicat  
a la planta baixa del Centre Salut Granollers, 
l’edifici sanitari construït al carrer Girona.

El Departament de Salut continua amb  
la posada en marxa progressiva d’aquest espai 
de 7.900 m2 que, des de finals de 2022,  
té operativa la unitat territorial d’atenció sexual 
i reproductiva (ASSIR) que s’ha traslladat al nou 
edifici des del CAP del carrer Museu, fet que  
ha permès incrementar el nombre de consultes 
(de 8 a 15) i duplicar-ne la superfície (de 400 m2 
a 1.000 m2). 

També hi funciona la consulta d’anestèsia  
per a pacients que s’hagin d’operar a l’Hospital 
General de Granollers, el servei d’urgències 
oftalmològiques i l’atenció ambulatòria  
del servei d’oftalmologia de l’Hospital,  
amb 12 consultoris. Més endavant, es posaran 
en marxa els quiròfans de cirurgia menor i 
major ambulatòria i s’hi traslladarà una base 
del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

CUAP Granollers (C. Girona, 5)
Obert 24 h al dia, 365 dies a l’any

 Atenció a urgències de mitjana i baixa complexitat 

 Atenció a urgències oftalmològiques (de 8 a 20 h)

 Proves diagnòstiques bàsiques

 Radiologia (24 h)

 Atenció a patologia traumatològica

Recordeu que quan tingueu 
una urgència podeu:

 Trucar al 061/Salut Respon.

 Anar al vostre centre d’atenció 
primària (CAP) durant l’horari 
normal de funcionament.

 Anar a un centre d’atenció 
continuada (CAP amb atenció 
continuada o CUAP) quan el vostre 
CAP estigui tancat.

 Anar a les urgències dels hospitals 
només quan la complexitat  
o gravetat de la intervenció  
ho exigeixi.
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A punt d’acabar la reforma de la plaça de Jaume I 
i la de la Font, a l’interior d’una illa de Primer de Maig

És previst que aquest mes de març acabin les obres de reforma  
de dues places més de la ciutat: la de Jaume I, al barri de Lledoner,  
i la plaça de la Font, al barri de Sota el Camí Ral. 

Les actuacions han contribuït a crear places més naturalitzades  
i que afavoreixen la convivència del veïnat, amb una millora i reordenació 
dels espais de trobada, de joc i de descans. S’ha plantat nou arbrat i 
s’han augmentat les zones arbustives; s’ha renovat l’enllumenat  
i el paviment, seguint criteris de sostenibilitat; i se n’ha millorat  
la seguretat i l’accessibilitat.

La transformació de la plaça de la Font, situada a l’interior d’una illa 
d’habitatges de Primer de Maig, s’ha fet amb les propostes de l’alumnat 
de l’escola Ferrer i Guàrdia, en el marc del programa “Fem un jardí”.

El mes de febrer han acabat les obres de reforma 
de la plaça de Can Bassa. Una remodelació 
integral que ha permès substituir els elements 
envellits i crear un nou espai naturalitzat,  
amb més arbrat i zones arbustives, per generar 
espais ombrejats amb temperatures agradables.

La nova plaça s’ha concebut en tres corones 
circulars, cada una d’elles pensada per 
relacionar-se d’una manera diferent amb 
l’entorn. La corona exterior, com a zona de 
circulació i d’accés a la plaça; la del mig, amb 
vegetació, per aïllar l’espai central de l’exterior; 
i finalment, la corona interior, com una gran 
esplanada diàfana per afavorir la convivència  
i acollir diversitat d’activitats i usos. 

La nova plaça de Can Bassa,  
més polivalent, sostenible i accessible

La plaça també incorpora una nova font i una 
àrea de jocs infantils amb tobogan i propostes 
diverses, donant resposta a peticions del veïnat.

Una plaça més sostenible i accessible

La reforma s’ha fet seguint criteris de 
sostenibilitat. S’han instal·lat bancs i cadires 
fetes amb materials reciclats; s’ha augmentat  
la vegetació i s’han plantat nous arbres  
de capçada més gran, per incrementar  
els espais amb ombra; s’han emprat paviments 
permeables per aprofitar les aigües pluvials;  
i s’ha canviat l’enllumenat a tecnologia led,  
per assolir un nivell òptim de llum i reduir  
la contaminació lumínica de l’entorn.

Així mateix, la plaça s’ha reformat de forma  
que sigui totalment accessible, amb itineraris 
lliures d’elements i amb espais d’estada  
i encaminaments als perímetres per facilitar 
l’orientació de les persones invidents.

L’escultura “La finestra”, de Mercè Iglesias, 
s’ha canviat de lloc i s’ha instal·lat en un dels 
parterres enjardinats nous. Una obra d’art, 
obsequi de l’escultora per la seva estima  
al barri, després que el 1998 fes la seva primera 
exposició individual al Centre Cívic Can Bassa 
dins del projecte Incívics, de suport a l’art jove. 

L’empresa constructuctora Eurocatalana, SL  
ha estat la responsable d’executar les obres, 
amb una inversió per valor d’uns 275.000 euros. 
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La nova plaça de Can Bassa  
està concebuda com  
un espai polivalent,  
per afavorir la convivència  
i la diversitat d’usos

ACTUALITAT



Adjudicades les obres de remodelació de l’estació  
de Granollers-Centre, pas previ a la cobertura del tren

Des de dilluns 27 de febrer, ha quedat 
restringida la circulació dels vehicles pesants 
de més de 7,5 tones per la Ronda Sud (C-352) 
i la carretera del Masnou (BP-5002). 

El Departament de Territori de la Generalitat, 
titular de les vies, ha instal·lat senyalització 
als accessos de la Ronda Sud i de la carretera 
del Masnou que indiquen la restricció de 
circulació de camions.

L’aplicació d’aquesta mesura és un primer 
pas en la pacificació del trànsit en aquesta 
via i resta pendent la instal·lació de radars de 
control de velocitat per part del Servei Català 
de Trànsit. La restricció de la Ronda Sud  
en sentit Granollers permetrà, però,  
el pas dels vehicles que tinguin com a 
destinació el polígon industrial Palou Nord  
a través del carrer Londres (Parc Firal).

Així, és previst cobrir 356 metres de via, entre 
els carrers de Josep Umbert i Agustí Vinyamata, 
i unir, amb un passeig verd, la Font Verda i el 
parc Torras Villà. Amb això, la ciutat disposarà 
d’una nova superfície d’espai públic i zona verda 
de més de 8.000 metres quadrats. 

A més, és previst que en dos anys també sigui 
una realitat el trasllat de l’actual estació de 
mercaderies a la Llagosta.

Adif ha adjudicat el mes de febrer les obres de 
remodelació dels espais de manteniment situats 
en l’àmbit de l’estació de Granollers-Centre, 
una actuació que permetrà traslladar les 
instal·lacions actuals a una nova campa lateral 
on ens construiran nous edificis destinats als 
equips de manteniment de la via, electrificació, 
instal·lacions de seguretat i comunicacions. 

Les obres representen una inversió superior 
als 6,3 milions d’euros i tindran un termini 
d’execució de 8 mesos.

Aquest projecte possibilitarà l’alliberament  
dels serveis ferroviaris dels terrenys actuals, 
que han d’acollir el sòl residencial que fixi  
el PMU i transformar-lo en parcel·les 
edificables, que li correspondran a Adif  
com a propietari únic del sector.

Cobertura de més de 300 metres de via

Aquestes actuacions ja adjudicades formen 
part del projecte per a la integració de la xarxa 
ferroviària a Granollers i són un primer pas cap 
a fer realitat la cobertura de les vies del tren, 
una reivindicació històrica de la ciutat.  

Imatge virtual de la cobertura 
de les vies del tren entre  
els carrers de Josep Umbert  
i Agustí Vinyamata

El pas de vehicles pesants de més de 7,5 tones queda restringit  
a la Ronda Sud i a la carretera del Masnou

L’Ajuntament de Granollers també ha 
senyalitzat carrers adjacents per reforçar  
la informació sobre la restricció de circulació  
de vehicles pesants.
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Primera pedra de la nova planta del projecte 
Bioenergia Circular Vallès Oriental

El president del Consorci per a la Gestió  
dels Residus del Vallès Oriental (CGRVO), 
Albert Camps; el president del Consorci Besòs 
Tordera, Francesc Colomé; i l’alcaldessa 
de Granollers, Alba Barnusell, han col·locat  
la primera pedra de la futura planta d’upgrading  
o enriquiment del biogàs del projecte de Bionergia 
Circular Vallès Oriental (BioVO). Una planta  
que es farà en els terrenys de titularitat municipal, 
de 620 m2, situats entre el CGRVO i l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), en el 
pol ambiental de Can Cabanyes de Granollers. 
L’objectiu del BioVO és la generació de biometà, 
un gas renovable, a través de l’aprofitament de 
part del biogàs que es genera en els processos  

de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica 
i de Compostatge del CGRVO i a l’EDAR Granollers 
del Consorci Besòs Tordera.

Un projecte innovador, estratègic i singular

Aquesta planta d’upgrading, que entrarà en 
funcionament el mes de juliol, permetrà un major 
aprofitament del potencial energètic del biogàs, 
que es convertirà en biometà i servirà com a 
combustible verd. La instal·lació comptarà amb 
una planta de neteja i de purificació de biogàs, 
mitjançant la tecnologia de membranes;  
un gasòmetre amb capacitat per a 1.250 m3  
i un mòdul d’injecció de biometà a la xarxa 
de gas natural. La proximitat entre ambdues 
instal·lacions i amb el punt d’injecció del biometà 
permet aprofitar al màxim els recursos generats, 
disminuint alhora l’empremta a l’atmosfera de 
carboni. El biometà és una atractiva alternativa als 
combustibles fòssils, ja que es pot barrejar amb el 
gas natural i injectar directament als gasoductes 
convencionals, o utilitzar-lo com a biocombustible 
per a mitjans de transport. El projecte, amb un 
cost de 2.775.000 euros, ha rebut una subvenció 
d’1.012.944,76 euros de l’Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)  
a través dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la Unió Europea (FEDER). La resta 
anirà a càrrec dels dos consorcis, finançat a través 
de l’Agència de Residus de Catalunya.

Granollers disposa de mapes de consums energètics, una eina que 
proporciona dades reals anuals de consums elèctrics i de gas per illes de 
la ciutat i, com a element innovador, afegeix mapes de consums d’aigua 
de xarxa. Granollers es converteix, així, en una de les primeres ciutats 
que disposen d’aquest tipus de dades, la integració de les quals ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de les companyies distribuïdores.

La informació que proporciona la nova eina, www.granollers.cat/
consumsenergetics, permet la visualització en mapes interactius, 
d’indicadors i de quadres de comandament dels consums d’energia i aigua 
de la ciutat. Les consultes es poden fer en diferents nivells d’agregació i 
escala de detall, des de tot el terme municipal fins a una parcel·la o edifici. 
La informació s’actualitza periòdicament i convida a fer un bon ús de 
l’energia que permeti avançar cap a un consum més responsable i eficient.

Mapes de consums energètics, una eina puntera i estratègica
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Es posa en marxa el Pla d’Estalvi i Eficiència 
Energètica per accelerar la transició verda

Reducció dels consums energètics. Promoció 
de la producció d’energia renovable i del seu 
ús. Millora de la gestió de l’energia. Coordinació 
dels àmbits de la ciutadania: domèstic, 
industrial, comercial i municipal. Són els quatre 
eixos a través dels quals s’articula el nou Pla 
d’Estalvi i Eficiència Energètica de Granollers, 
que l’Ajuntament desplega per accelerar  
la transició verda, amb l’objectiu de transformar 
un sistema depenent dels combustibles fòssils 
en un basat en les energies renovables, apostar 
per mesures que ajudin a reduir la despesa 
i evitar emissions nocives per al planeta.  
En un moment crucial per combatre 
l’emergència climàtica i en un context 
marcat per l’augment dels preus de l’energia, 
l’Ajuntament de Granollers desenvolupa 
aquest Pla, amb visió d’Agenda 2030, i amb 
el compromís de dirigir la ciutat cap a un nou 
model de gestió més eficient i sostenible.

De la ciutat i per a la ciutat

Granollers consumeix anualment 705,2 Gwh.  
El 73 % d’aquest consum elèctric correspon  
al sector de la indústria i serveis (sent les zones 
industrials les àrees amb majors consums),  
un 25 % és domèstic i només un 2 % és consum 
municipal. Per aquest motiu, el Pla contempla 
12 mesures amb 53 accions que estan dirigides 
a qualsevol dels agents implicats, i amb la seva 
implantació es preveu un estalvi energètic anual 
de 7.890.905,84 Kwh, una reducció anual de 
3.215,56 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera, 
i suposarà un estalvi econòmic anual de 
809.995,21 euros.

Accions en marxa

9 de les accions contemplades al Pla  
ja s’han implantat, amb les quals la ciutat ha 
aconseguit un estalvi de més de 500.000 KWh/any, 
prop de 130 tones de CO2 menys a l’atmosfera 
cada any i una reducció de costos de més  
de 120.000 euros. Algunes de les accions fetes 
són: la substitució de gran part de l’enllumenat 
públic per led i l’ajust dels seus consums, 
prescindir de la il·luminació ornamental 
d’alguns edificis públics, comptar amb una 
instal·lació esportiva eficient energèticament 
com el Palau d’Esports, on s’hi han instal·lat 
plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum,  
o la creació de l’Oficina Granollers Rehabilitació 
Energètica.

En curs hi ha 22 accions per continuar avançant 
cap a una ciutat amb menys contaminació 
i amb més recursos verds. Entre elles,  
les millores energètiques a l’EMT,  
la modernització de les estructures de gestió 
del Teatre Auditori de Granollers, la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a l’escola Salvador 
Llobet i a la Policia Local, la implantació 
de l’activitat econòmica per a la venda d’energia 
renovable a tercers per part de l’Ajuntament,  
la creació de comunitats energètiques  
a la ciutat... a més d’accions de sensibilització  
i conscienciació ciutadana.

Dotades amb un milió d’euros, el Pla  
contempla cinc accions relacionades amb 
models més eficients per a l’enllumenat públic  
en diferents punts de la ciutat i per a 
equipaments municipals, com els camps 
de futbol, el pavelló de bàsquet i les pistes 
d’atletisme, que faran el canvi a llum led.

Deu accions estan projectades per  
implantar-se en un futur immediat,  
entre les quals destaca la promoció de l’ús 
d’energia renovable que permetrà un canvi  
de model de subministrament energètic  
a les piscines municipals o la rehabilitació 
energètica del Mercat Sant Carles, així com 
continuar certificant energèticament edificis 
com el Centre Cívic Nord, la Biblioteca Roca 
Umbert i l’escola Salvador Espriu.  
Set accions més estan pendents dels fons 
europeus Next Generation i permetran millorar 
energèticament equipaments esportius, 
educatius i culturals.
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7
10 a 14 h. Formació empresa  
i emprenedoria
Com fer pressupostos de clients per 
guanyar diners amb productes o serveis
Granollers Mercat

8
14 a 16 h. Formació per a comerciants 
de Granollers 
Tendències en xarxes socials,  
com les puc aprofitar pel meu comerç
Granollers Mercat

10
9.30 a 12 h. Formació emprenedoria
Sessió informativa per muntar  
una empresa
Granollers Mercat 

14
10 a 14 h. Formació empresa  
i emprenedoria
Com fer pressupostos a clients  
(nivell avançat): Excel per fer 
pressupostos de serveis o productes 
Granollers Mercat

15
9 a 14 h. Formació empresa
Lideratge i gestió d’equips  
per a comandaments intermedis
Cambra de Comerç - Granollers

17
9.30 a 12 h. Formació en línia. 
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació empresa
Parlar en públic amb eficàcia i seguretat
Cambra de Comerç - Granollers

21
9 a 13.30 h. Formació empresa  
i emprenedoria
De la idea al projecte empresarial, 
aplicant metodologies àgils.  
Mètode Focus, Lean Startup i Scop
Granollers Mercat

22
9 a 14 h. Formació empresa
Iniciació a l’Excel 
Cambra de Comerç - Granollers

27
9 a 14 h. Formació empresa
Innova l’elevator pitch de venda
Cambra de Comerç - Granollers

31
9 a 14 h. Formació empresa
Dirigir converses difícils a la feina
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

www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Març 2023 

La Federació Catalana d’Handbol distingeix l’Ajuntament  
per la promoció de l’handbol

La Federació Catalana d’Handbol va organitzar  
el 10 de febrer a Martorell la 29a Festa de 
l’Handbol Català per guardonar col·lectius  
i persones destacades d’aquest esport durant  

la temporada 2021-2022. L’Ajuntament  
de Granollers ha estat guardonat amb un trofeu 
FCH per la promoció de l’esport i també  
s’ha distingit l’exalcalde de la ciutat, Josep 
Mayoral, amb una insígnia d’or i brillants  
de la FCH pel suport a l’handbol.

A més, diversos equips de la ciutat han rebut 
trofeus FCH pels èxits aconseguits:  
BM Granollers (sotscampoió de la Lliga 
ASOBAL i classificat per a la EHF European 
League), BM Granollers (campió de l’Europeu 
Màster Femení +43), BM Granollers 
(sotscampió de l’Europeu Màsters Femení +33),  
BM Granollers (sotscampió de l’Europeu 
Màster Masculí +35), KH-7 BM Granollers 
(campió d’Espanya Juvenil Masculí), KH-7 BM 
Granollers (campió de la Mini Copa Femenina) 
i MOVEX Handbol Platja Granollers (campió 
d’Espanya Sènior Masculí Handbol Platja).
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JOCS
SPECIAL

OLYMPICS
GRANOLLERS 2023

VINE I ENCÉN LA 
TEVA FLAMA

DEL 30 DE MARÇ 
AL 2 D’ABRIL

Catalunya

Granollers serà l’escenari de la dotzena edició 
dels Jocs Special Olympics que se celebren 
cada quatre anys. 

Del 30 de març al 2 d’abril, aquest 
esdeveniment promourà l’esport i serà altaveu  
de les persones amb discapacitat intel·lectual.

“Encén la teva flama”

Sota el lema “Encén la teva flama”, la dotzena 
edició dels Jocs Special Olympics anima 
tothom a sumar-se i viure l’experiència  
dels Jocs. L’esdeveniment esportiu,  
organitzat per la Federació Catalana d’Esports 
per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual 
(ACELL), Special Olympics Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers, té l’objectiu  
de promoure la igualtat i la inclusió  
d’aquest sector.

Esport i comunitat

Enguany, seran 14 les disciplines esportives 
que es disputaran a Granollers per donar 
visibilitat i empoderament al sector. 
Paral·lelament al calendari competitiu,  
els Jocs també contemplen una programació 
amb activitats que facilitaran la participació 
ciutadana, amb la qual es promourà  
la integració i la conscienciació social. 

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. 

El paper imprescindible dels voluntaris 

La participació dels voluntaris és una peça  
clau pels Jocs Special Olympics. S’esperen més 
de 600 persones que participaran de manera no 
lucrativa per donar peu a un projecte no només 
esportiu, sinó també social. Oferiran suport als 
equips, esportistes, a les activitats de promoció 
i a totes les activitats paral·leles durant els 
quatre dies que es duran a terme els Jocs.

Els Jocs i la Torxa

La involucració de la ciutadania i de les ciutats 
de Catalunya són un element clau per les 
entitats organitzadores. De tal manera, la Torxa 
dels Jocs recorrerà quinze poblacions catalanes 
una setmana abans de l’acte inaugural de la 
dotzena edició. Les ciutats per les que passarà 
la Torxa són la Seu d’Urgell i Andorra la Vella 
(seus de l’anterior edició del 2018), Barcelona, 
Lleida, Girona, Tarragona, Mataró, Figueres, 
Lloret de Mar, Calella, Badalona, Igualada, 
Reus, Sant Just Desvern i Granollers.

Els Special Olympics a Granollers

Aquesta és la segona vegada que la ciutat  
acull una edició dels Special Olympics. 
Granollers torna a ser la seu d’un esdeveniment 
de caràcter internacional i es consolida  
com a referent de l’esport per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual. La ciutat  
ja va acollir la 4a edició dels Jocs l’any 1994, 
amb la participació de més de 2.300 esportistes 
de 12 nacionalitats.

Més informació a: www.jocsspecial.cat
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Les escoles Granullarius i Salvador Espriu 
transformaran els seus patis a l’estiu

Aquest estiu es remodelaran els patis de les 
escoles Granullarius i Salvador Espriu. Es tracta 
de dues de les propostes guanyadores que van 
rebre més suports en el procés de votació de la 
segona edició dels pressupostos participatius. 

La reforma i naturalització dels dos patis 
consisteix en la transformació i millora dels 
espais exteriors, des d’una mirada sostenible 
i inclusiva que ofereixi noves oportunitats 
educatives amb la diversificació de les propostes 
de joc. Alhora, s’ampliarà la vegetació i els espais 
d’ombra, per crear ambients més agradables 
i que permetin adaptar els patis a les noves 
necessitats sorgides per l‘emergència climàtica. 

Durant el mes de febrer s’han aprovat els dos 
projectes de reforma amb una inversió d’uns 
140.000 euros per escola. Les obres es faran  
a l’estiu per aprofitar les vacances escolars. 

En totes dues escoles es millorarà el drenatge 
natural del terreny, s’incrementarà la vegetació, 
amb un sistema de reg automàtic, i s’instal·laran 
nous jocs i mobiliari fets amb materials naturals. 

A l’escola Granullarius, es farà una reforma 
integral del pati dels cedres de primària  
i del pati d’infantil, i s’incorporarà un nou joc  
al pati de darrere del pavelló. També es millorarà 
la comunicació i accessibilitat al pati dels cedres 
amb la incorporació d’una escala i rampa noves.

A l’escola Salvador Espriu també es millorarà 
l’accessibilitat al perímetre de l’edifici  
amb l’ampliació de la vorera existent.

Prop de mil persones van votar en la segona edició 
dels pressupostos participatius de la ciutat, que  
ha comptat amb una dotació de 2 milions d’euros.  
De les 241 propostes rebudes, n’han sortit  
13 projectes guanyadors, que s’estan duent a 
terme o s’executaran al llarg dels pròxims mesos.

Material i llibres dels cicles Infantil, 
Primària i Secundària
Escoles bressol municipals (escolaritat)
Escola Municipal de Música i Conservatori 
Josep M. Ruera (escolaritat)

PER AL CURS 2023/2024

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Centre Cívic Nord, al carrer Lledoner, 6
Seu electrònica: https://seuelectronica.granollers.cat

Trobareu formularis a totes les escoles de Granollers,
a l’Escola Municipal de Música i Conservatori Josep M. Ruera,
a l’OAC i a l’edifici municipal del carrer del Portalet, 4.
 

Imatge virtual de la reforma 
i noves propostes de jocs 
del pati d’infantil de l’escola 
Granullarius
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Medalles de la Ciutat 2022, homenatge i 
reconeixement al compromís amb Granollers

L’acte institucional de lliurament de les 
Medalles de la Ciutat s’ha celebrat el dijous  
2 de març al Teatre Auditori. Un vespre emotiu, 
de record i de retrobament, en què s’han lliurat 
quatre medalles a persones i institucions 
referents de Granollers, en reconeixement  
públic a la feina feta i al seu compromís  
amb la ciutat i la seva gent.

La primera Medalla de la Ciutat s’ha donat a 
Montserrat Medalla Medalla pel seu compromís 
amb la llengua i la cultura catalana, que ha 
exercit tant des de la vessant docent com des  
de les múltiples iniciatives en què ha participat.

La segona i la tercera Medalla s’han lliurat a 
títol pòstum: a Vicenç Sáez de Tejada Escandón, 

pel seu activisme social i el seu compromís 
amb la vida cultural i associativa de Granollers; 
i a Salvador Estany i Bassa, com a fundador 
del moviment escolta a Granollers i pel seu 
compromís i activisme cívic i polític. 

L’última Medalla de la Ciutat ha estat per  
a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers,  
en commemoració del centenari de l’edifici 
històric (1923-2023), per la seva trajectòria de 
servei a la ciutat i a la comarca, tant en l’atenció 
sanitària com sociosanitària i a la gent gran.  
Es reconeix especialment la dedicació de totes 
les persones que al llarg d’aquests cent anys i 
fins a l’actualitat han contribuït i contribueixen 
al creixement i la transformació de la institució, 
amb professionalitat i vocació de servei. 

Montserrat Medalla Medalla Vicenç Sáez de Tejada Escandón Salvador Estany i Bassa Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers

Lliurament de les Medalles 
de la Ciutat 2022 al Teatre 
Auditori de Granollers
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Escoles bressol municipals

EBM Giravoltes 
Ctra. de Caldes, 52 / 93 861 65 65
– Dilluns 24 d’abril de 18 a 20 h

EBM El Teler  
C. Corró, 349 / 93 849 64 40
– Dimarts 25 d’abril de 18 a 20 h 

EBM Tortuga
C. Garrotxa, 8 / 93 870 93 52
– Dimecres 26 d’abril de 18 a 20 h

Jornades de portes 
obertes a les 
escoles bressol 
i llars d’infants
Curs 2023 / 2024

Escoles bressol  
i llars d’infants privades

EB El Petit Príncep 
C. Corró, 159-161 / 619 82 19 54
– Dissabte 25 de març de 9 a 13 h 
 Visites concertades amb cita prèvia

EB Els Barrufets
Pl. Espanya, 52-56 / 93 013 91 01 / 
677 64 24 82
– Dissabte 25 de març de 10 a 13 h  

amb cita prèvia

EB La Cabana
C. Princesa, 95 / 661 68 68 00
– Dissabte 11 de març de 9 a 13 h 
 Visites concertades amb cita prèvia

EB Pinotxo 
C. Josep M. de Sagarra, 25 / 655 84 23 90
– Dissabte 25 de març de 10 a 13 h
 Visites concertades tot l’any 

(dissabtes inclosos)

LLI Mare de Déu de Fàtima
Ctra. de Caldes, 19 / 93 849 38 83
– Dissabte 15 d’abril de 10 a 13 h  

amb cita prèvia

EB Montessori Granollers
Pl. Jacint Verdaguer / 638 04 11 07
– Dissabte 1 d’abril de 10 a 13 h

EB Petits Exploradors  
C. St. Josep de Calassanç, 150 / 
93 768 45 88
– Visites personalitzades amb cita prèvia

EB Els Rossinyols
C. Menéndez Pelayo, 4 / 652 63 33 72
– Visites concertades cada dia  

amb cita prèvia
 els@rossinyols.com

LLI Xerric-Xerrac 
C. Bruniquer, 5-7, baixos / 93 879 48 48 / 

93 510 62 38
– Visites  presencials amb cita prèvia  

a partir del mes d’abril

Més de cent persones han fet donacions  
de documents a l’Arxiu Municipal

Entre 2020 i 2022, un total de 115 persones  
i entitats van donar o cedir a la ciutat a través 
de l’Arxiu Municipal, documents i fotografies 
d’interès històric de diversos àmbits.  

Amb l’objectiu d’agrair-los el gest, l’Ajuntament 
organitza un cop a l’any un acte per donar 
visibilitat a una acció que contribueix a enriquir, 
conservar i difondre el nostre patrimoni 
documental. Per la pandèmia, aquesta activitat 
s’ha hagut de suspendre els darrers dos anys, 
però enguany s’ha reprès i s’ha celebrat  
el 2 de març. Els 115 ingressos registrats 
corresponen sobretot a particulars (112)  
i a 3 entitats, amb 74 donacions i 47 cessions  
(8 ingressos han estat donació i cessió alhora).
Pel que fa als tipus de documents, n’hi ha  
7.027 d’icònics (423 fotografies en paper,  
6.104 negatius, 110 diapositives i 323 fotografies 
digitalitzades), 92 documents audiovisuals  
(33 pel·lícules, 20 cintes de vídeo MiniDV  
i 39 vídeos), 14 cassets, 3 plànols, 7’88 metres de 
documents textuals (manuscrits, mecanografiats 
i impresos) i 20 documents textuals digitalitzats.  
L’interval cronològic de la documentació és de 
1821 a 2022, i també hi ha un pergamí del segle 
XVI. Tota aquesta documentació s’integra en els 
fons o col·leccions de l’Arxiu i es posa a disposició 
de la consulta ciutadana. D’aquesta manera, totes 
les aportacions, petites o grans, són valuoses 
per contribuir a la memòria històrica local.
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El Festival Dansa Metropolitana omple Granollers 
d’espectacles i activitats entorn a la dansa

teixiran i construiran un folklore amb els seus 
cossos amb l’objectiu de deixar petjada en la 
dansa. Aquest procés de creació culminarà 
en una processó que acabarà en les diferents 
places de cada ciutat. 

Seguint amb els espectacles de sala, arribarà 
Marúnica de la coneguda companyia de dansa 
Roberto G. Alonso. També el 18 i 19 de 
març, el Cinema Edison projectarà Coppelia 
d’Steven de Beul, Ben Tesseur i Jeff Tudor. I els 
cinemes Ocine Granollers, per la seva banda, 
s’incorporaran al festival a través del Gremi 
de Cinemes de Catalunya amb les pel·lícules 
Coppelia i Un paso adelante de Cédric Klapisch. 

Granollers se suma per segon any consecutiu 
a la sisena edició del Festival Dansa 
Metropolitana, amb un model consolidat  
de participació. Del 10 al 26 de març,  
la ciutat acollirà diversos espectacles de dansa, 
activitats, assajos oberts, un projecte comunitari 
i l’habitual mostra de les escoles de dansa  
de la ciutat. 

El col·lectiu de dansa teatre Liant la Troca, 
resident a Roca Umbert, obrirà el programa 
amb Trencats, la seva novena peça que segueix 
l’estètica i filosofia de les anteriors: una dansa 
de l’oposició, entre la bellesa i allò grotesc  
i entre el que és sec i sucós. Sempre buscant la 
nostàlgia en allò penetrant. L’espectacle  
es podrà veure al Teatre Auditori de Granollers 
el 10 de març. L’endemà, 11 de març,  
el Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert 
obrirà al públic l’assaig de Fake you! de la 
coreògrafa i arquitecta Clàudia Mirambell.  
Un espectacle, inspirat en l’absurd i els detalls 
aparentment banals, basat en un ritual pagà 
shanzhai en el qual els gestos i moviments es 
repeteixen i s’aboca progressivament a l’error. 

El 18 de març se celebrarà a la plaça Barangé 
una matinal de dansa amb tres actuacions: 
Vermell Kojak de la companyia Adoctrinades, 
una actuació dirigida per Valentin Alfery  
i La Banda d’OtraDanza. Les propostes  
del festival seguiran, diumenge 19 de març,  
amb l’espectacle final del projecte comunitari  
de moviment a càrrec del coreògraf Pol Jiménez. 
Es presentarà Via Faunal, a la plaça Maluquer i 
Salvador, un espectacle participatiu amb dones 
de Granollers, Sabadell i Santa Coloma que 

Espectacle Trencats  
del col·lectiu de dansa teatre 
Liant la Troca

Mostra de les escoles de dansa de la ciutat,  
a la plaça de l’Església
La tradicional mostra de les escoles de dansa de 
Granollers es podrà veure el 25 de març, a les 18 h. 
Un cop acabada la mostra, els assistents podran veure 
l’espectacle de dansa Projecte Sena! de la companyia 
Delrevés, a les 20.30 h. Dansa vertical, teatre, arts digitals 
i arquitectura es fusionen en un espectacle que comença 
amb la creació d’un sindicat d’éssers amb superpoders. 
Amb ironia i humor, l’objectiu dels personatges  
és sensibilitzar la població sobre qüestions tan complexes 

dins del sector com el bé i el mal, la precarietat laboral,  
el sexisme, la vellesa i el poder mediàtic. 

La programació del festival acabarà amb Aquí, l’espectacle 
de la coreògrafa Lorena Nogal i la companyia Hotel Col·lectiu 
Escènic que s’uneixen per explorar, en un espectacle únic, 
la ressonància del cos com a material orgànic en un espai 
arquitectònic. La peça es presentarà diumenge 26 de març,  
a les 12 h, a la Tèrmica de Roca Umbert.
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1
DIMECRES

16 h | Centre Cívic Jaume Oller
El 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
8M als Centres Cívics:  
A què dediques el teu temps?
Exercici de reflexió 
Fins al 14 de març

17 h | Servei Local de Català 
Vine a jugar Scrabble en català
Es repeteix tots els dimecres

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos)  
Quan al cel hi ha bassetes,  
a la biblioteca miquetes!,  
amb Anna Farrés
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. Freedom First
Albert Marquès

2
DIJOUS

19 h | Museu de Granollers
Conferència entorn de l’exposició  
“Tabula rasa. L’evolució de la  
iconografia de la Mare de Déu”

19 h | Centre Cívic Nord
Xerrada. “Transicions energètiques, 
com fer-ne des d’una perspectiva 
ecosocial?”
A càrrec de la Xarxa  
per la Sobirania Energètica

19 h | Llibreria La Gralla
Presentació de la novel·la  
Estiu DLF, de Lluís Valls
A càrrec de l’autor i la professora  
de literatura del Col·legi Jardí

3
DIVENDRES

17.30 h | Centre Cívic Nord
Tarda dinamitzada de jocs  
de taula. Vine a descobrir  
jocs nous per a totes les edats!
Org.: Jugarxjugar, Xarxa  
de Centres Cívics de Granollers  
i Granollers Mercat

18.30 h | Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició  
“Els meus paisatges i altres  
temes”. Recull de pintures a l’oli  
de Josep Mayals

19 h | Cinema Edison
Cinema. To Leslie

20 h | Casino de Granollers
33è Jazz Granollers Festival 
Eddie Mejía Quartet
Org.: JazzGranollers

21.30 h | Cinema Edison
Cinema. EO

4
DISSABTE

11 h | Biblioteca Can Pedrals
BiblioLab. Taller familiar (10-12 anys) 
“Sos crisi climàtica” amb Funbrain
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

12 h | Plaça de la Porxada
Acte institucional del 8 de març  
Lectura del manifest  
en commemoració del  
Dia Internacional de les Dones

12 h | Abacus Granollers 
Taller de Còmic (+ 8 anys)

16 h | Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català 
DC Lliga de Supermascotes

 
 
 

16.30 h | Museu de Ciències Naturals
Visites Guiades a l’exposició  
“Tu investigues!”
Tots els dissabtes a les 16.30 h  
i els diumenges a les 11.10 h

17 h | Escola Ferrer i Guàrdia
La Ballon Rouge  
5è Festival de cinema a l’escola

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d’artista  
(+8 anys i adults)  
Taller d’impremta escolar  
a càrrec de Sergi Bernal
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18 h |  Escola Ferrer i Guàrdia
Infants i Paraules 
5è Festival de cinema a l’escola

18 h | Cinema Edison
Cinema. To Leslie

18.30 h | Museu de Granollers
Col·loqui. “Granollers, en el centre  
de la perifèria. Bernat Barris” 
amb David Sánchez Rueda,  
Albert Marquès i Josep Mayoral

18.30 h | Escola Ferrer i Guàrdia
El gigante de hierro  
5è Festival de cinema a l’escola

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

20 h | Nau B1
Un brindis al 8M 
Concert amb Samantha Collado  
i Anna Andreu

20.30 h | Cinema Edison
Cinema. EO

21 h | Llevant Teatre
Teatre. L’abraçada dels cucs
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5
DIUMENGE

12 h | Cinema Edison
Titelles. Els músics de Bremen  
Recomanat a partir de 3 anys

17.30 h | Parròquia de Sant Esteve
Concert solidari:  
Un viatge pels 9 inferns de Dante
Org.: Parròquia Sant Esteve 

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Òpera. Madama Butterfly

19 h | Cinema Edison
Cinema. To Leslie

6
DILLUNS

17.30 h | Centre Cívic Can Bassa
Tarda dinamitzada de jocs de taula 
Vine a descobrir jocs nous per a totes 
les edats!

19 h | Cinema Edison
Cinema. EO

7
DIMARTS

10.30 h | Can Jonch
Grup de documentació fotogràfica  
de l’Arxiu Municipal
Es repeteix el dimarts 21
Inscripcions a: arxiu@granollers.cat 

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+ 3 anys)  
De mar a mar, amb Mon Mas
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18 h | GRA. Equipament Juvenil
Concurs:  
“enGRAsca’t amb el feminisme!”

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. “Trasplantament renal” 
amb Laura Cañas
Org.: AGEVO

19 h | Llibreria La Gralla
Festa literària d’Oncovallès

19 h | Sala Tarafa
Taula rodona:  
“Ser dona a l’Afganistan”

8
DIMECRES

9.30 h | Can Jonch
Caminada popular:  
“Caminem juntes”

9
DIJOUS

18 h | Can Jonch
Taller: “El dolor invisible. Salut  
i emocions amb perspectiva de gènere”

19 h | Museu de Granollers
“L’infern de Dante”,  
de Jordi Diaz Alamà & Grzegorz Gwiazda 
Visita comentada a l’exposició

10
DIVENDRES

19 h | Cinema Edison
Cinema. As Bestas
Es repeteix dissabte 11 a les 18 h  
i a les 20.30 h, diumenge 12 a les 19 h  
i dilluns 13 a les 20 h

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Trencats

11
DISSABTE

9 h | GRA. Equipament Juvenil
Jornades Intergeneracionals:  
Sinergies Feministes

10.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) 
Fort i piano!, amb Anna Farrés
Inscripció a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

12 h | Abacus Granollers 
Taller. “Crea amb Dotzies”  
Recomanat de 8 a 12 anys

12 h | Llibreria La Gralla
Espai infantil 
Sona el violí!, d’Oriol Garcia Molsosa

12.30 h | Roca Umbert -  
Espais de les Arts
Assaig obert de Fake You!,  
de Clàudia Mirambell

16 h | Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català 
Un món estrany

18 h | Museu de Granollers
Taller familiar entorn de l’exposició  
Tabula rasa. “Pintem amb pigments”  
A càrrec de Cerusa
Inscripció: www.museugranollers.cat

20 h | Teatre Auditori de Granollers
33è Jazz Granollers Festival 
Barcelona Art Orchestra 
Org.: JazzGranollers

12
DIUMENGE

12 h | Cinema Edison
Titelles. On és la sargantana?  
Recomanat de 0 a 5 anys

17.30 h | Parròquia Sant Esteve
Concert. Les set paraules del nostre 
senyor Jesucrist,  
de Cristòfor Taltabull

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Animal negre tristesa

13
DILLUNS

19 h | Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Enganxat,  
de Raül Balam Ruscalleda
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14
DIMARTS

18 h | Can Jonch
Tertúlia: “La Llei del SÍ és SÍ”

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. “Tutmosis III”  
Amb Javier Martínez
Org.: AGEVO

19 h | Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Només Anada. Xerrada-debat 
“Barri i identitat”, amb Carol Rodríguez

15
DIMECRES

17.30 h | Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+ 4 anys) 
Fosca, amb Mon Mas
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

16
DIJOUS

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

18 h | Biblioteca Roca Umbert
Club Ficció en joc. Puzzles,  
trencaclosques i altres maldecaps 
Amb Glòria Gorchs i Jan Valiente
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18.45 h | Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès  
amb Cambridge School
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

19 h | Museu de Granollers
“Què en sabem dels habitants  
de Granollers d’època romana?”  
A càrrec d’Isabel Rodà

19 h | Cinema Edison
Pel·lícula documental:  
Hijas de Cynisca

19 h | Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Només Anada. Xerrada-debat 
“No som refugiats”, amb Agus Morales

20.30 h | Sala Francesc Tarafa
Conferència. “El viatge de sanació  
des de l’ànima”, amb Núria Remus
Org.: Gran Centre

17
DIVENDRES

17.30 h | Centre Cívic Nord
Taller familiar. DiverHeroïnes:  
Heroïnes de pel·lícula 
Més enllà dels arquetips de gènere  
A càrrec d’El Drac Màgic
Activitat gratuïta amb inscripció:  
www.granollers.cat/diverdivendres  
o presencialment

20 h | Casino de Granollers
33è Jazz Granollers Festival  
Alba Pujals Sextet
Org.: JazzGranollers

18
DISSABTE

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

11.30 h | Plaça Barangé
Matinal de dansa. Escultures  
Solos de Valentin Alfery i de Virginia 
Gimeno

11.30 h | Plaça Barangé
Matinal de dansa. La banda 
Cia. Otra danza

12 h | Abacus Granollers
Taller. Fes el teu propi Among Us  
(+8 anys)

16 h | Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català 
Els cercamons

16.15 h | Museu de Ciències Naturals
Llegendes del cel 
Planetari familiar adreçat a adults  
i infants a partir de 6 anys
Es repeteix a les 17 h i diumenge 19  
a les 11.15 h i a les 12 h
Reserves a: www.mcng.cat

17.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Fem la nostra mascota amb Micro:Bit 
Labs digitals (-16 anys)  
Robòtica, programació i electrònica
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

17.30 h | Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. “La vida dins  
d’un formiguer” i visita guiada  
a la Sala d’Invertebrats
Reserves a: www.mcng.cat

18 h |Museu de Ciències Naturals
La Lluna i les festes 
Planetari per adults
Es repeteix diumenge 19 a les 13 h

18 h | Centre Cívic Nord
Espectacle de teatre Vallès Músic

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. El Dúo de la Africana

22 h | Roca Umbert. Nau B1
Concert. Mishima

19
DIUMENGE

11 h | Museu de Granollers
Itinerari de ciutat 
Granollers, modernista i noucentista
Reserva: www.museugranollers.org

11 h | Plaça Maluquer i Salvador
Via Faunal 
Espectacle final del projecte comunitari 
de moviment, a càrrec de Pol Jiménez

18 h | Teatre Auditori de Granollers
Espectacle familiar de dansa Marúnica
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20
DILLUNS

19.30 h | Casino de Granollers
Els debats del Casino 
“El nou mapa geopolític global”  
Amb Vicent Partal

21
DIMARTS

18 h | Gra. Equipament juvenil
Conferència. Parlem en família  
“Sexualitat i pornografia: realitat i 
ficció”. A càrrec d’Ester Angelats Flores

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. “Estudi genealògic  
d’un arbre de família”  
Amb Ferran Manau i Graupera
Org.: AGEVO

18.45 h | Centre Cívic Nord
Xerrada. “Atrapades en el temps”  
A càrrec de Mireia Duran i Sílvia Carrillo
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
i Servei d’igualtat

19 h | Llibreria La Gralla
Presentació del llibre  
Les nostres mares, de Gemma Ruiz 
Palà, Premi Sant Jordi

19 h | Cinema Edison
Cinema. Suro
Es repeteix divendres 24 a les 21.30 h  
i dissabte 25 a les 20.30 h

24
DIVENDRES

17.30 h | Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta 
Cuina ràpida de primavera
Inscripcions a: www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions

19 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. Magnus Lindberg: 
electricitat, passió i magnetisme

20 h | Teatre Auditori de Granollers
Concert. La música de Magnus Lindberg

20 h | Casino de Granollers
33è Jazz Granollers Festival T-Punch
Org.: JazzGranollers

25
DISSABTE

12 h | Casino de Granollers
33è Jazz Granollers Festival  
Big Bands de l’Escola Pereanton
Org.: JazzGranollers 

12 h | Abacus Granollers 
Taller. “Caixa amb pals de gelat”  
(De 6 a 10 anys)

16 h | Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català 
Hopper: El polletllebre

17.30 h | Plaça de la Porxada
Ballada de la Roda d’Esbarts Infantils
Org.: Esbart Dansaire

17.30 h | Plaça de l’Església
Tarda de dansa. Mostra de les escoles 
de dansa de Granollers

19 h | Casino de Granollers
33è Jazz Granollers Festival  
Ensemble Jazz Orchestra +  
Combos del Conservatori JM Ruera
Org.: JazzGranollers

20.30 h | Plaça de l’Església
Tarda de dansa. “Projecte sena!” 
Dansa Vertical a càrrec  
de la Cia. Delrevés

26
DIUMENGE

10 h | Museu de Ciències Naturals 
“La importància de l’aigua”  
Excursió a Viladrau

12 h | La Tèrmica - Roca Umbert 
Aquí. De Lorena Nogal per Hotel Escènic

17.30 h | Teatre Auditori de Granollers
El so de Bach 
Descobreix Bach amb l’OCGr!

28
DIMARTS

18.30 h | Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat
Inscripcions a:  
www.bibliotequesdegranollers.cat

18.30 h | Museu de Granollers
Conferència. “El cinema i els llibres”  
Amb Albert Beoriegui

29
DIMECRES

21 h | Restaurant El Mirallet
33è Jazz Granollers Festival  
DaBumbus
Org.: JazzGranollers

30
DIJOUS

19 h | Llibreria La Gralla
Presentació del llibre  
Una poncella entre la borra,  
de Núria Ribalta 

31
DIVENDRES

20 h | Casino de Granollers 
33è Jazz Granollers Festival  
Alba Careta + JazzGranollers Ensemble
Org.: JazzGranollers 



 
Les administracions públiques s’han posat d’acord  
a apostar per la rehabilitació energètica dels habitatges 
per tal que emetin menys CO2 i, en conseqüència, 
contribueixin en menor mesura a l’escalfament del planeta. 
Per incentivar aquesta rehabilitació energètica,  
Europa ha destinat els fons Next Generation que,  
en el cas d’un bloc de pisos, subvencionen un mínim  
del 40 % de les obres a fer (aïllament de façanes  
i cobertes, substitució de finestres...). A més, l’Ajuntament 
de Granollers hi afegeix un altre 30 % per afavorir que  
el màxim de pisos gaudeixin d’aquesta gran oportunitat.
Si complim els requisits energètics demanats per aquestes 
subvencions, s’hi poden incloure obres de manteniment o 
accessibilitat com posar un ascensor o reparar les façanes, 
de manera que el nostre bloc pot lluir com a nou.  
Per facilitar el procés que implica una rehabilitació,  
des del mes de juny funciona l’oficina municipal Granollers 
Rehabilitació Energètica. Els seus tècnics ja han fet  
més de 200 visites i els seus respectius informes  
per valorar quines actuacions es poden fer als habitatges 
i poder complir els requeriments exigits per obtenir 
subvencions. A més, per facilitar el pagament de les 
actuacions, les comunitats de propietaris poden acollir-se 
a un crèdit a baix interès, que la Generalitat de Catalunya 
ha acordat amb diverses entitats bancàries. Si hi afegim 
l’estalvi en les factures de llum i gas, un cop s’han fet  
les actuacions, i la desgravació en l’impost de la renda,  
la realitat és que la rehabilitació surt, en la gran  
majoria dels casos, a unes quotes molt favorables.  
Arquitectes tècnics, arquitectes i enginyers ens donen  
la seva percepció sobre la rehabilitació energètica.

 
Josep Lluís Sala Sanguino  
delegat del Vallès Oriental del Col·legi  
de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona

És fàcil assolir en un bloc de pisos les exigències d’estalvi 
energètic per poder obtenir les subvencions?
Les millors condicions es donen en edificis que tinguin 
molta superfície de façana i amb una data de construcció 
prèvia a l’any 1980. Abans d’aquesta data no hi havia 
normativa d’aïllament tèrmic i el marge de millora afegint 
ara aquest aïllament és notable; a la vegada, a més superfície 
de façana, més millora energètica s’aconsegueix. També  
en edificis amb finestres de fusta o d’alumini sense 
trencament de pont tèrmic [que tenen pèrdues de calor],  
amb vidres simples sense càmera; habitatges amb instal·lacions  
de calefacció i aigua calenta sanitària amb caldera de gas. 
Aquest tipus d’edificis són els candidats a assolir  
les exigències d’estalvi energètic que demanen  
els fons Next Generation.

Creu que les subvencions Next Generation són un revulsiu 
que s’està aprofitant prou? 
No s’està aprofitant prou, les xifres actuals d’expedients 
entrats estan molt lluny de les expectatives inicials  
pel volum econòmic disposat a priori. La complexitat  
dels tràmits administratius, la poca informació i a vegades 
contradictòria i les males experiències en subvencions 
anteriors potser tenen a veure amb aquesta realitat. També 
les dinàmiques de les comunitats de veïns, sovint lentes  
per prendre decisions i amb realitats socials heterogènies.

Què pot passar si no s’aprofita la convocatòria d’aquests 
fons excepcionals?
S’haurà perdut una oportunitat única per reduir la factura 
energètica, per millorar el confort i qualitat de vida i,  
el més important, per posar el nostre granet de sorra  
per reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i prevenir  
així el canvi climàtic. En un futur no massa llunyà, i potser 
seguint directives europees, poden haver-hi certes dificultats 
pels habitatges menys eficients, edificis amb una qualificació 
energètica F i G podrien patir una pujada d’impostos 
(transmissió, IBI…) o, fins i tot, congelar el preu del lloguer.  

Administracions i col·legis insisteixen a aprofitar els 
ajuts per a la rehabilitació energètica dels habitatges
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Miquel Turné: “Si una comunitat té pendent  
fer una rehabilitació, ara és el moment.  

Després ho haurà d’afrontar sense subvencions”

  
Miquel Turné Oliveras  
delegat del Vallès del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya

 
Germán Palacín Fornons
president de la delegació del Vallès del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Per què el Col·legi d’Arquitectes té posat el focus  
en la millora energètica dels edificis existents?
El Col·legi d’Arquitectes ha focalitzat el seu impuls  
cap a la rehabilitació energètica dels edificis existents,  
un fet on clarament tota la població hi surt guanyant. 
L’edifici ja està construït i només cal rehabilitar-lo,  
amb un cost molt menor que fer un nou edifici.  
A més, es redueixen les factures energètiques  
de les famílies i es guanya en salut pels seus habitants. 
Els fons europeus Next Generation són una oportunitat 
d’implementar aquestes millores energètiques  
i obtenir subvencions del 40 % al 80 % del seu cost,  
en funció del nivell de millora assolit respecte  
a l’edifici original.

Què s’ha de fer per convèncer les comunitats  
de propietaris perquè s’adonin dels avantatges de tenir  
el seu edifici rehabilitat energèticament?
És veritat que cal posar d’acord a més persones en la decisió, 
però alhora els costos de la rehabilitació són més baixos  
al ser molta gent invertint. Alhora, les subvencions  
dels fons Next Generation van acompanyades  
d’uns finançaments del pagament de les inversions  
no subvencionades a llarg termini, per tal que puguin  
ser assumibles pel veïnat de les comunitats.
Si una comunitat té pendent de fer una rehabilitació,  
ara és el moment de fer-la, ja que posteriorment  
ho haurà d’afrontar sense subvencions. 
Els habitatges que es rehabilitin energèticament  
també poden aprofitar per posar ascensors, eliminar 
desnivells o humitats, pèrdues de temperatura en finestres... 
A més, els habitatges es revaloritzaran.

Quines són les actuacions que s’estan fent 
majoritàriament en els edificis?
Aïllar façanes i cobertes, substituir finestres, canviar  
sistemes de climatització per altres més eficients,  
instal·lar panells fotovoltaics, etc. El paper dels arquitectes  
és fonamental per acompanyar a la comunitat a trobar  
la millor solució per al seu edifici, maximitzant el rendiment 
de la inversió. El projecte de rehabilitació també  
és subvencionable, així com la redacció del llibre de l’edifici, 
que recull les seves característiques i proporciona  
a la comunitat les instruccions d’ús i de manteniment 
necessàries per allargar-ne la vida útil.

Quin és el paper dels enginyers en la rehabilitació  
dels habitatges?
Els enginyers i enginyeres disposem de les eines tècniques 
adequades per poder assessorar, dissenyar, validar i certificar 
els diferents processos o accions que inclou la rehabilitació 
energètica dels habitatges com, per exemple, la millora  
de les instal·lacions, envolupants [separació entre l’interior  
i l’exterior de l’edifici] o tancaments. Actuem en totes  
les àrees del projecte i permetem que es desenvolupi  
amb els estàndards de qualitat necessaris perquè sigui exitós.

Té recorregut la rehabilitació dels parcs d’habitatges?
És important que tingui recorregut perquè el 74 %  
dels edificis de Catalunya són plurifamiliars i, en molts casos, 
amb recursos insuficients per fer una rehabilitació.  
Els col·lectius més vulnerables necessiten l’ajuda  
de l’administració per tal de millorar les condicions 
energètiques dels seus habitatges. En aquest sentit,  
existeixen els fons europeus, destinats a actuacions  
basades en l’estalvi energètic i la generació renovable,  
que han de tenir un paper molt rellevant per complir  
els criteris europeus en reducció d’emissions a l’atmosfera.

Què n’opinen de Granollers Rehabilitació Energètica?
Granollers Rehabilitació Energètica proporciona  
les eines bàsiques perquè qualsevol persona que estigui 
interessada en la rehabilitació del seu habitatge  
pugui desenvolupar el projecte, amb un assessorament tècnic 
i financer de qualitat. A més, creiem que disposar d’una figura 
de suport per tal de conèixer els procediments de tramitació 
dels diferents fons i ajudes públiques que existeixen 
actualment en aquest àmbit, és clau perquè tothom  
pugui accedir-hi d’una manera àgil i evitar processos ineficients. 
La majoria de vegades, la burocràcia i la dificultat  
en la tramitació fa que moltes ajudes es quedin desertes  
i sense sol·licitants que, realment, voldrien accedir-hi.
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Els grups municipals opinen

Por una ciudad de futuro

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 una persona 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 
digo, 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. 

Jorge Pavón Álvarez
Portavoz del Grupo Municipal  
Cs Granollers

“Cap ciutat hauria de ser tan gran perquè 
no sigui possible sortir-ne a peu en un únic 
matí”. Així descriu la ciutat Cyril Connolly, 
l’escriptor i crític literari anglès. Rellegint-lo, 
els carrers i les voreres venen a la memòria, 
els principals llocs públics que esdevenen 
diàriament més vitals. 
Un carrer habitable és un espai compartit  
de proximitat i de barri. Una extensió del 
nostre habitatge. La gent hi camina, s’atura,  
es troba i s’hi reuneix. Un carrer és l’escenari 
on es donen conflictes i consensos, i es 
fomenta el sentit d’identitat, pertinença  
i copropietat. Reflecteixen l’ànima dels que  
hi viuen, i dels que s’hi mouen. Els carrers  
són elements clau que influencien la qualitat 
de vida de ciutats de dimensió mitjana  
com Granollers. Sense oblidar les necessitats 
immediates de les persones; els carrers 
no poden deixar de banda les necessitats 
mediambientals necessàries per fer front  
cap al 2040 a l’increment esperat de 
temperatura proper als 2,5 ºC o a la disminució 
de pluja d’un 15 %. Avui es tallen arbres  
a Granollers, i la replantació no va amb la 
celeritat necessària. Aconseguir verd i arbres 
són alguns dels exemples del procés  
de transformació que han de viure les ciutats 
per adaptar-se a l’emergència climàtica  
i fer-les més resilients.
Potenciar la mobilitat sostenible, el reciclatge, 
la reducció de la generació de residus,  
el control de les emissions contaminants  
i de gasos d’efecte hivernacle, i invertir  
en energies renovables i potenciar l’eficiència 
energètica, en la millora del tràfic o 
d’enllumenat públic; són elements que també 
contribueixen a millorar la qualitat de vida  
de les persones i generacions següents.  
És determinant repensar-nos, preguntar-
nos què i com volem que sigui el Granollers 
de demà, sabent que cal més verd, s’han de 
millorar els serveis; cal invertir en la cura  
a l’envelliment, recuperar l’atenció al taulell  
de l’Ajuntament a banda de les cites prèvies;  
així com recuperar també la figura del defensor 
de la ciutat que apropi millor les veus de les 
persones a l’administració. Cal, per exemple, 
recuperar el consens del plenari de fa 25 anys 
perquè Granollers inverteixi en obra cultural de 
proximitat; però cal també prioritzar polítiques 
públiques que treballin perquè Granollers 
tingui un projecte formatiu sòlid ampliant 
l’existent. Un projecte en cicles formatius  
de grau superior que sigui capdavanter a tot 
el país, amb implicació del món de l’empresa, 
amb oficis on treballar bé sigui el símbol 
característic i diferencial de la nostra ciutat. 
La visió de Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya 
pot semblar per alguns massa crítica, però és 
sempre constructiva i necessària. Per empènyer 
a què pugui canviar-se el que no funciona. Una 
visió que mai renuncia tampoc a qüestionar-se 
que el que ja funciona, sempre pot millorar. 

Mònica Ribell i Bachs
Granollers per la Independència  
– Primàries Catalunya

Granollers: de la utopia  
a la necessitat

CsPrimàries
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El Govern de l’alcalde Josep Mayoral  
i l’alcaldessa Alba Barnusell ha gestionat 
dues crisis no esperades ara fa 4 anys:  
la crisi sanitària i social de la pandèmia  
de la covid i les gravíssimes 
conseqüències de la guerra a Ucraïna, 
provocada per la invasió de Rússia,  
que han fet ajustar les prioritats inicials. 
Hem continuat impulsant un programa 
de polítiques públiques amb diàleg 
amb els grups municipals i el conjunt 
de la societat civil, entitats esportives, 
culturals i socials, amb les persones. 
Cada dia ens enfrontem als problemes 
reals de la ciutat, amb una actitud 
positiva. Les diverses crisis que tenim 
al damunt, també la climàtica, obren 
però oportunitats que transformaran el 
model de vida, les economies i la ciutat.
Tanmateix, convençuts que l’alcaldessa 
Barnusell fixarà nous objectius, amb 
un full de ruta clar, obert i dinàmic 
com ho són els temps en què transitem, 
dibuixant el futur que volem,  
amb projectes nous per definir  
la ciutat on s´hi pugui viure millor,  
amb oportunitats per a tothom.
Fent de l’educació, l’esport, la cultura, 
un senyal de la nostra identitat  
com a ciutat, amb una aposta clara per 
la formació professional, incrementant 
el nombre d’habitatges socials i de 
lloguer assequible. Amb l’impuls del 
dinàmic teixit productiu de Granollers.
Una ciutat més neta i més segura, 
endreçada. Millorant la coordinació  
i la cooperació entre els diferents  
cossos policials i fomentant  
el civisme i la convivència.
Una ciutat més verda i sostenible, 
naturalitzant l’entorn del riu Congost i 
amb més eixos verds als carrers i places 
a la ciutat. Pacificant el trànsit per  
reduir-ne les emissions i impulsant  
les energies netes i la rehabilitació 
energètica dels habitatges.
Granollers és una ciutat viva  
i dinàmica. Ara és el moment de  
seguir desplegant polítiques positives  
i progressistes.
I en temps de canvi social, moment 
dels arguments i del diàleg, però 
també de governs sòlids i estables. 

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

A Granollers hi falta verd. Aquesta  
és una opinió (o obvietat) compartida  
per tothom, contrastat fins i tot pel mateix 
Pla Verd de la Ciutat, que diu que més de la 
meitat d’espais verds es troben a la llera del 
Congost o a les serres de Llevant i Ponent, 
lluny de la trama urbana de la ciutat, amb 
pocs espais verds, la gran majoria decoratius.
La planificació urbanística del govern 
del PSC els últims 40 anys no ha tingut 
en compte crear espais verds a la ciutat 
per tal de fer-la més amable i saludable. 
Tot el contrari: tenim una ciutat amb molts 
espais durs i grisos, amb massa fum, soroll i 
contaminació. Tot això afecta negativament 
la salut i la qualitat de vida dels granollerins 
i granollerines A més, l’emergència  
climàtica ha precipitat el debat sobre  
la necessitat d’un canvi de model a les ciutats 
per afrontar els grans reptes de present i 
futur en matèria de sostenibilitat, mobilitat 
i transició energètica. Però si bé últimament 
el PSC parla de transformar la ciutat i fer-la 
més verda, hem de tenir clar que aquells 
que fa més de tres dècades que governen 
no transformaran ara amb grans canvis 
el paisatge de la ciutat. Per això insistim  
en la necessitat d’un canvi, i no d’un recanvi. 
Per nosaltres, la solució és clara:  
cal un nou Granollers per la transició 
ecològica. Impulsant un gran eix verd  
que uneixi de forma contínua els parcs  
de la ciutat i la conurbació i l’entorn de 
Granollers. Fent del parc Torras Villà  
un gran parc central, replantejant per  
complet la plaça Barangé i relocalitzant  
l’estació d’autobusos, a l’espera del  
cobriment de la via. Generant un autèntic 
pulmó verd al centre de la ciutat.
Hem d’aixecar les rajoles i omplir  
la ciutat de verd, creant cobertures  
de vegetació, i expulsar la grisor, plantant 
més arbres i creant nous espais verds que, 
alhora, serveixin també de refugis climàtics. 
La transició ecològica fa imprescindible 
repensar també la mobilitat de Granollers: 
cal un canvi profund, impulsant una  
autèntica anella pedalable i un transport 
públic sostenible que redueixi l’ús del cotxe 
dins de la ciutat.
Un nou Granollers per la transició  
ecològica és imprescindible per avançar 
cap a una ciutat més agradable i, sobretot, 
saludable. Ho hem de tenir clar:  
el verd ha de ser una prioritat  
perquè pot salvar les nostres vides.

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

La residència,  
una necessitat a prioritzar

Granollers fa molt de temps que acumula 
necessitats que han anat esdevenint 
prioritàries. En l’àmbit de la salut,  
la urgència de nous equipaments 
sanitaris que cobrissin el buit deixat  
per la Policlínica fa 20 anys i un augment 
de la capacitat de l’Hospital estan en 
vies de solució gràcies a la tardana però 
imprescindible inversió de la Generalitat. 
O en l’àmbit urbanístic, on la via  
del tren continua sent una fractura oberta 
que, més enllà de 16 anys de promeses  
i anuncis, encara està per cobrir.
En una societat on l’esperança de vida 
creix, abordar l’envelliment i oferir 
acompanyament i solucions dignes 
és més necessari que mai. L’objectiu 
estratègic ha de ser que tothom pugui 
fer-se gran vivint de forma autònoma, 
però no podem fer veure que aquesta 
ciutat fa anys que acumula un dèficit 
important de llits de residència  
i de places de centre de dia per poder 
donar resposta a aquesta necessitat 
històrica i cada cop més acusada.
En els darrers anys l’Ajuntament,  
que té disponibilitat de sòl per fer  
la residència (al carrer Tetuan),  
reclama a la Generalitat que sigui ella  
qui la construeixi, però no ha abordat 
aquesta inversió, i la darrera constatació 
ha estat la desestimació perquè es fes  
a través dels fons Next Generation.
Junts per Granollers ha acompanyat 
l’equip de govern en aquesta demanda  
i a través dels acords pressupostaris 
d’aquest mandat, destinem 500.000 euros  
a reformular el projecte, però no  
n’hi ha prou. Junts hem presentat,  
dins l’esmena a la totalitat als 
pressupostos al Parlament, la proposta 
per incloure el projecte en la inversió 
ordinària de la Generalitat, proposta  
que ERC i el PSC podrien no acceptar.
En aquesta cruïlla, la ciutat s’ha de 
plantejar si aquest projecte ha de dormir 
el son dels justos indefinidament.  
Si la Generalitat no aborda la construcció 
de la residència, hem de liderar  
el projecte, sent creatius i buscant les vies 
de finançament necessàries, prioritzant 
la residència a les inversions del mandat 
2023-2027. Quan diem que governarem 
Granollers, vol dir que l’aposta de Junts 
és que l’Ajuntament sigui qui lideri  
la resposta a les necessitats de la ciutat.

Àlex Sastre
Portaveu de Junts per Granollers  
i candidat a l’alcaldia

Full de ruta clar 
Un nou Granollers  
per la transició ecològica

PSCERCJunts
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Tot són  

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

COM RECICLAR?
1  Espera que l’oli es refredi 
2  Reutilitza un pot o una ampolla de  
 plàstic com a recipient per guardar l’oli  
 usat a la cuina. Ajuda’t amb un embut!
3  Porta el recipient d’oli usat ple 
 al punt de recollida més proper

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

 Un litre d’oli contamina 1.000 litres d’aigua

 Dificulta la depuració de les aigües 
 residuals urbanes

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

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

 Preservem el medi ambient

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

 En podem obtenir sabó, productes 
  cosmètics o pintures i vernissos

https://www.granollers.cat/objectiusostenibilitat

