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PRESENTACIÓ 

 

El passat 11 de juny de 2018 a Can Jonc es va realitzar la segona sessió de la 

Comissió del Mundial de Handbol femení 2021 del Consell de Ciutat. L'objectiu de la 

trobada era prioritzar i concretar algunes de les idees sorgides a la primera sessió per 

tal de configurar propostes concretes que puguin servir perquè Granollers respiri i 

participi de manera activa del Mundial de Handbol Femení 2021. 

 

Per fer-ho, es va iniciar la sessió repassant el llistat d’idees generat en la primera 

trobada organitzades per categories i tot seguit es va demanar als participants que 

prioritzessin el potencial de les idea sorgides tot triant les tres propostes amb més 

potencial de cadascuna de les categories. 

 

Tot seguit es van organitzar dos grups per tal de concretar i desenvolupar les idees 

amb més suports. 

 

  

 

A continuació es presenten els resultats d’aquest treball. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SÍNTESI DE RESULTATS  

 

Idees agrupades per categories
1
 

 

Propostes vinculades a la decoració i ambientació de la ciutat 

 

- Decorar carrers. 

- Engalanar els carrer amb temes vinculats als diferents països 

participants.  

- Col·locar photocalls a diferents indrets de la ciutat. 

- Que es posin diferents elements informatius a la ciutat amb els diferents 

idiomes. 

- Vestir de color la ciutat. 

- Col·locar llums de colors per la nit. 

- Col·locar banderes als balcons. 

- Pintar porteries al carrer i diferents espais de la ciutat. 

- Fer/col·locar musica al carrer dels diferents països. 

- Fer circular cotxes amb música promocionant el Mundial per la ciutat. 

- Que cada barri apadrini un equip. Es podria decorar i ambientar aquell barri 

amb la temàtica del país apadrinat. 

- Facilitar el transport gratuït des de punts d’arribada a Granollers. 

- Fer un trenet turístic que circuli per Granollers. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En negreta s’indiquen les idees valorades amb més potencial de cada categoria. 
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Propostes vinculades al comerç i hostaleria 

 

- Crear la figura del comerç amic del mundial.  

- Decorar els aparadors de les botigues. 

- Fer un Pack regal: entrades als partits, estada,  visita al museu, etc. 

- Organitzar una ruta de les tapes. 

- Col·locar/promocionar foodtracks. 

- Fer un distintiu a les parades del Mercat setmanal. 

- Fer un concurs d’aparadors de les botigues. 

- Fer algun sorteig entre els espectadors al Mundial. 

- Promoure un happy hour amb els bars vinculat al Mundial (amb begudes 

saludables). 

- Fer un concurs o el postres del mundial implicant els restauradors. 

- Organitzar tallers de dieta mediterrània. 

- Crear boles de xocolata en forma de pilotes de handbol. 

 

Propostes vinculades amb les escoles i entitats esportives 

 

- Aprofitar l’inici escolar per fer diferents accions.  Per exemple donar una 

agenda escolar amb temes del mundial. 

- Fer un menú a les escoles vinculats amb els diferents països.  

- Que cada escola de Granollers es vinculi a una selecció i generi un vincle 

amb aquell país. Podrien fer activitats prèvies, conèixer la cultura, la 

llengua, etc. 

- Fer punts de llibre a les escoles.  

- Fer una rua de Castanyada o de Carnaval vinculada al Mundial. 

- Implicar i convocar a les entitats esportives locals. 
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Organitzar activitats i vincular esdeveniments de la ciutat amb el Mundial: 

 

- Fira dels esportistes o de marques esportives. 

- Promocionar a  les xarxes socials amb l’etiqueta  #shelovehandball. 

- Jugar partits infantils en el descans o entre partits implicant els 

espectadors/es. 

- Fer un torneig nocturn de Handbol amb música i un aire festiu. 

- Organitzar partits de handbol en llocs poc habituals. 

- Organitzar partits al circuit de Montmeló. 

- Cercavila nadalenc vinculat al Mundial. 

- Concurs de vídeo. 

- Vincular la Festa Major amb el Mundial. 

- Vincular la Marató de TV3. 

- Vincular la CUP amb el Mundial. 

- Organitzar campionats de handbol entre barris. 

- Organitzar un torneig de veterans/es. 

- Organitzar partits inclusius (amb persones amb diferents capacitats funcionals). 

- Organitzar partits de formació pel BMG. 

- Tast esportius (natació, handball, etc.) en diferents espais de la ciutat. 

- Tast de diferents activitats esportives en el descans o entre partits del Mundial. 

- Fer accions promocionals de handbol de platja. 

- Col·locar pistes de handbol provisionals a diferents indrets de la ciutat. 

- Concurs de dibuix. 

- Organitzar un Congrés de medicina esportiva. 

- Organitzar la Festa de l’Esport. 

- Fer una desfilada de moda de roba esportiva. 

- Organitzar una Fira dels espònsors. 
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- Fer un Record Women amb el màxim nombre de dones fent alguna cosa 

(veient un esdeveniment esportiu, participant, etc.). 

- Festa final tipus “amigos para siempre” dels jocs Olímpics de Barcelona. 

 

Vincular diferents agents amb el Mundial: 

- Fer el Fun meeting Point. (fan zone) 

- Crear el Pool Voluntaris/es. 

- Informadors/es del Mundial. 

- Obrim casa nostre. Convidar esportistes o visitants a sopar. 

- Convidar celebritats. 

- Fer vídeos promocionals amb les “Guerreras”. 

- Portar entrenadors per fer Màster Class sobre diferents esports per a dones. 

- Identificar agents col·laboradors que facin de radars/promotors del Mundial. 

 

Propostes vinculades a diferents complements: 

 

- Fer barrets del Mundial. 

- Fer samarretes de diferents colors. 

- Promocionar un instrument musical sonor del Mundial. 

- Fer una col·lecció de cromos de tot el món vinculat al mundial i que es puguin 

aconseguir en diferents punts de la ciutat (botigues, etc.) 

- Fer pilotes del Mundial com element decoratiu del Nadal (per als arbres de 

Nadal o altres). 

- Crear una “peça” musical encarregada a l’escola de Granollers. 
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12 PROPOSTES PER FER QUE GRANOLLERS PARTICIPI DEL MUNDIAL DE 

HANDBOL 

 

 

 Aprofitar les escoles per fer diverses accions 

 

Es proposa aprofitar l’inici escolar del curs 2021-2022 per treballar amb les escoles del 

municipi la celebració del Mundial. Es podria fer una proposta d’activitats diverses de 

manera que les escoles puguin escollir quina/es activitats s’ajusten millor a les seves 

necessitats. 

 

Exemples d’activitats: 

- Repartir l’agenda escolar on s’hagi marcat les dates del Mundial. 

- Fer punts de llibre del Mundial. 

- Fer algun concurs. Per exemple fer banderes dels països participants amb 

material reciclat. 

- Fer tallers de boles de decoració dels arbres de Nadal amb forma de pilota de 

handbol. 

- Proposar que cada escola apadrini un país participant i pugui fer activitats de 

coneixement del país, la llengua, la cultura, la gastronomia, etc. 

 

La idea seria poder dissenyar unitats didàctiques i cada escola triï de quina manera 

participa. Per fer-ho caldria implicar el servei d’educació i el Consell escolar Municipal. 

Aquest Consell s’hauria d’implicar en aquesta acció i per això caldria començar a 

treballar-ho ja a finals de l’any 2020.  

 

 Crear un grup de voluntaris/es de la ciutat 

 

Es proposa crear un grup de voluntaris de ciutat pel Mundial que es diferenciïn dels 

voluntaris propis de l’organització del campionat. La funció d’aquests voluntaris de 

ciutat seria informar i acompanyar i fer tasques de suport en aquells esdeveniments 

que tindrien lloc a la ciutat més enllà del pavelló.  

 

Per exemple podrien donar informació de la ciutat, donar suport a la fan zone, mostrar 

i acompanyar la visita a determinats equipaments que fessin portes obertes als 

visitants (museu, conservatori, etc.). 
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En la creació d’aquest grup de voluntaris caldria implicar les entitats del municipi i 

buscar la col·laboració de l’Oficina de turisme.  

 

 Creació d’una fan zone o punt de trobada dels aficionats 

 

Es proposa  habilitar una fan zone o punt de trobada en un lloc que no sigui el pavelló. 

Per exemple, es podria ubicar al parc firal (que té aparcament i està a prop del 

pavelló). En aquesta fan zone es podrien fer diverses activitats: 

 

- Ubicar parades de menjar d’aquells restauradors locals que ho desitgin. 

- Ubicar food trucks amb menjar de diferents països. 

- Instal·lar una pantalla gegant on es puguin veure entrevistes, partits del 

Mundial, etc. 

- Instal·lar photocalls. 

- Inflables, jocs pels nens, etc. 

- Que passegin celebritats que puguin apadrinar la competició. 

    

A l’hora de desenvolupar aquesta proposta caldria implicar als Comerciants, i al club 

de Handbol. 

 

 Creació d’una fira dels esportistes o dels espònsors 

 

Es podria aprofitar el parc firal per impulsar en les dates del Mundial una fira específica 

de marques esportives vinculades al handbol o dels productes del espònsors del 

Mundial (Kh7, Avis, etc). En aquesta fira es podria comprar productes o llogar vehicles 

(AVIS). 

 

Caldria implicar el Parc Firal, els espònsors i la pròpia Federació Espanyola de 

Balonmano. 

 

 Aliança amb Roca Village i Montmeló 

 

La proposta seria aprofitar l’atractiu que té pels turistes la Roca Village i el circuit de 

Montmeló per poder establir alguna mena d’aliança o descomptes recíprocs. 

D’aquesta manera turistes que visiten la Roca Village o el circuit puguin tenir 

descomptes en entrades del mundial i persones que tinguin entrada del Mundial 

puguin tenir descomptes a aquests espais. 
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Per fer-ho caldria sondejar aquestes possibilitats amb prou antelació ja que les 

entrades pel campionat, en especial fase final s’esgoten ràpid. 

  

 Organitzar partits de handbol en llocs poc habituals 

 

Es proposa organitzar partits de handbol en llocs poc habituals de la ciutat (places, 

carrer, porxada, etc.). Es podrien organitzar diferents modalitats com ara torneig de: 

veterans, nens i nenes, partits nocturns, handbol platja, etc. 

 

Caldria preveure un espai en cas de pluja que es podria ubicar per exemple a Can 

Bassa. Caldria implicar al BMG, als comerciants i a les escoles entre altres. 

 

 Decorar els aparadors de les botigues i joc de ciutat 

 

Es proposa que els comerços de la ciutat decorin els seus aparadors amb motius del 

Mundial i que cada comerç “amagui” algun element o objecte relacionat amb el 

Mundial, com per exemple la mascota, o amb els països visitants. Així, es podria fer 

una mena de joc de ciutat on qui ho vulgui i amb l’ajut d’una butlleta tingui que 

localitzar a cada aparador l’objecte amagat. Aquelles persones que completin el joc 

podrien participar en algun sorteig. 

 

Les butlletes de joc es podrien lliurar a l’Oficina de Turisme o als propis comerços.  

Caldria implicar l’associació de comerciants i dissenyar el joc mesos abans. 

 

 Transport públic gratuït durant els dies del Mundial 

 

Es proposa habilitar un bus llançadora que durant el Mundial pugui connectar les 

estacions de tren, l’estació de bus, el centre, el Palau i la Fan zone. Es tractaria d’un 

bus que podria anar decorat i vagi fent rutes circulars connectant aquests punts. En el 

bus es podria distribuir informació i podria ser gratuït o amb descompte amb les 

entrades del mundial. 

 

 Decoració de carrers durant el Mundial 

 

Es proposa decorar els carrers de Granollers amb elements dels diferents països. 

També es podrien posar les porteries de la CUP al carrer Anselm Clavé durant el 

campionat. A diferents indrets es podrien col·locar photocalls als exteriors dels 
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comerços, o posar figures de cartró de dues jugadores amb un forat on poder posar la 

cara. Amb totes les fotografies es podria fer un concurs o dinamitzar-ho a les xarxes 

socials. 

 

Caldria implicar en la proposta als comerciants, als equipaments municipals, etc. 

 

 Oferir packs turístics vinculats al campionat 

 

Es proposa organitzar i oferir packs turístics que puguin combinar allotjament + 

restauració + entrades als partits. Poden haver packs diversos que combinin diferents 

opcions, amb marxandatge (samarreta, etc.). 

 

Caldria implicar diferents agents com associació d’hostaleria i restauració, empresa de 

comercialització de paquets turístics, organitzadors del Mundial, ajuntaments de seus 

del Mundial, etc. S’hauria de fer com a mínim un any abans del Mundial. 

 

 Comerç amic del Mundial 

 

Crear la figura del comerç amic del Mundial de manera que aquests comerços 

col·laboradors es puguin identificar amb algun logotip i els visitants sàpiguen que 

poden entrar a buscar informació. En aquests comerços es podria donar informació de 

la ciutat, horaris dels partits, mapes, etc. En aquest cas seria important disposar 

d’informació escrita amb els diferents idiomes de les seleccions que participessin en la 

seu de Granollers, perquè no es pot pensar que els comerciants sàpiguen els idiomes 

d’origen de cada país participant a Granollers. També podrien vendre marxandatge del 

Mundial. Caldria treballar el tema amb les associacions de comerciants mesos abans.   

 

 Crear una peça musical del Mundial 

 

Proposar a l’organització del Mundial la creació d’una peça musical del Mundial que 

pugui sonar a les diferents seus. Es podria implicar el cor de veus que té una certa 

projecció internacional, les escoles i l’escola de música de Granollers. 
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       Informe elaborat per   

 


