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Serveis a la Persona

Esports

Potenciar l'esport escolar

Accions

Definir línies d’actuació entre la Generalitat, el Consell Esportiu del Vallès Oriental i l’Ajuntament pel que fa 
a la promoció de l’esport escolar a la nostra ciutat.

Col·laborar amb escoles i centres educatius de secundària per definir les línies d'actuació en l'esport 
extraescolar en aquesta etapa.

Promoure un programa d’activitats extraescolars  esportives/recreatives

Afavorir la coordinació entre els centres escolars i els clubs per tal de facilitar la pràctica esportiva als i les 
alumnes.

L'esport, element d'identitat de la ciutat. Patrimoni esportiu.

Accions

Crear un itinerari que recorri els espais històrics de l’esport de la ciutat.

Elaborar una senyalètica especial pels espais significatius de la història del nostre esport.

Crear una col·lecció de pósters, postals, de la història de l’esport granollerí

Elaborar una història gràfica de l’esport (web, exposició i publlicació)

Fer un Museu de l’Handbol al Palau d’Esports, conjuntament amb el club BM Granollers.

Manteniment instal·lacions esportives

Accions

Elaborar document estàndard sobre el manteniment de les instal·lacions esportives.

Seguir eliminant les barreres arquitectòniques de les instal·lacions esportives, com per exemple instal·lant 
un ascensor al Palau d’Esports que millori l’accessibilitat entre la planta baixa i el segon pis de l’espai 
multiusos.

Continuar amb la instal·lació de plaques solars i mesures d’estalvi d’aigua i energia en les actuacions de 
remodelació de les instal·lacions esportives municipals.

Ampliar i millorar les zones de vestidors i magatzems del camp de futbol de Ponent.

Optimitzar i potenciar  el gimnàs de les pistes d’atletisme.

Equipar amb marcadors electrònics els camps de futbol de la ciutat.

Estudiar la reestructuració dels espais del Pavelló Municipal, traslladant les oficines a la part superior 
d'autoritats i reconvertint la zona inferior en un espai multifuncional.

Seguir millorant el passeig fluvial com a espai esportiu apte per a tothom, en definitiva, considerar-lo com 
un espai esportiu no convencional.

Actualitzar la il·luminació de les instal·lacions esportives amb equips de baix consum.

Pla de comunicació externa i interna dels equipaments esportius municipals

Renovar les instal·lacions d’aigua i gas de tots els equipaments d’esports

Actualitzar el grup elèctric i de baixa tensió del Palau d’Esports.

Espais lliures i espais naturals per a la pràctica esportiva: crear circuits per anar a peu o en bicicleta i 
senyalitzar-los.
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Manteniment instal·lacions esportives

Accions

Promoure la utilització de les instal·lacions esportives municipals per a actes culturals, socials, escolars i 
empresarials.

Ampliar la zona esportiva del parc firal per a ús lliure i/o regulat de les instal·lacions.

Crear noves zones esportives als espais públics de la ciutat (tennis taula, bàsquet, etc.).

Elaborar un projecte d'usos del Palau d'Esports per als propers 25 anys

Ampliar els vestidors i magatzems del camp de futbol de Can Gili

Construcció de nous equipaments esportius

Accions

Construir el nou camp de futbol de Palou.

Estudiar les necessitats de zones d’aigua de la ciutat

Analitzar la viabilitat de construir pistes d'esports de sorra (volei platja, handbol platja...)

Impulsar la funcionalitat del palau d'esports i estudiar la possibilitat de cobrir les pistes d'handbol exteriors. 
Estudiar la possibilitat de construir una zona de fitness/salut, centre de recuperació. Instal·lar LED o vídeo 
marcadors.

Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments esportius, així com dels espais públics on es 
realitzen activitats de caire esportiu

Enfortiment xarxa associativa vinculada a l'esport

Accions

Actualitzar l’enquesta d’hàbits esportius locals.

Elaborar projectes que permetin la col·laboració i la interacció de les entitats

Impulsar el Consell Municipal de l’Esport. Crear el grup de debat, recerca i innovació en l’esport. 
Determinar els objectius i les  estratègies del Consell Municipal de l’Esport pels propers quatre anys.

Donar suport a la gestió de les associacions amb cursos de formació i l’assessorament des del Servei 
d’Esports.

Promoure programes de formació per a les juntes esportives en funció de les necessitats que es vagin 
plantejant i expressant.

Generar amb les entitats de la ciutat un programa de “qualitat esportiva”.

Continuar amb les ajudes econòmiques als nois i noies per facilitar la pràctica esportiva

Atraure esdeveniments que reforcin la capitalitat esportiva de Granollers (p.ex. Mundial 
d'handbol femení) i acompanyar i fer créixer els existents (p.ex. Granollers Cup, la Mitja, etc)

Accions

Treballar amb les entitats locals per aconseguir el reconeixement de Granollers com a Marca de Destinació 
de Turisme Esportiu (DTE).

Continuar treballant per la captació d'esdeveniments esportius. En aquest sentit es proposa la presentació 
de la candidatura per ser la seu del Campionat del Món d'handbol femení de 2021/2023
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Atraure esdeveniments que reforcin la capitalitat esportiva de Granollers (p.ex. Mundial 
d'handbol femení) i acompanyar i fer créixer els existents (p.ex. Granollers Cup, la Mitja, etc)

Accions

Organitzar el Campionat d'Espanya d'atletisme cadet

Esport i formació esportiva

Accions

Consolidar les accions formatives (el maig formatiu) per seguir acompanyant les entitats, els pares, les 
mares, els entrenadors, directius i tot l'espectre de persones vinculades a l'esport local, per tal de donar 
eines d'ajut al dia a dia

Impulsar la coordinació de l’equip de treball d’especialistes de medicina de l’esport del Centre de Medicina 
de l’Esport i l’Hospital de Granollers.

Fer de “L’observatori de l’esport a Granollers” una eina de recerca de dades que ajudi a la gestió de les 
entitats i a determinar les millors polítiques esportives.

Esport i empresa

Accions

Fer del projecte Amics de l’Esport, l'eina de referència pel mecenatge esportiu, per part d'empreses locals 
disposades a col·laborar amb els diferents programes d'esport per tothom a la ciutat.

Esport i lleure

Accions

Impulsar la pràctica esportiva fora de les instal·lacions esportives: espais urbans i naturals, com a zones de 
pràctica esportiva, de forma organitzada o informal.

Conjuntament amb altres àrees seguir editant guies de circuits naturals i urbans de Granollers

Esport i salut

Accions

Consolidar el programa AFIS pediàtric a les escoles de primària de Granollers
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