
2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Centre de Cultura de la Pau

Consolidar el posicionament exterior i internaciona l  de Granollers com a ciutat constructora 
de pau, un element de projecció de la ciutat i de p romoció de la seva identitat.

Accions
Consolidar la participació en la xarxa d’Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), impulsar la xarxa catalana 
d’Alcaldes per la Pau.

2016 /des La Xarxa Catalana ha celebrat la 1a Assemblea, que ha aprovat el reglament i el pla de treball per als 
propers mesos.

Creació d’una plataforma de ciutats per la pau a la Mediterrània, vinculada a Alcaldes per la Pau. Treballar 
en projectes amb altres ciutats i entitats d’aquesta àrea geogràfica i traçar sinergies amb altres iniciatives i 
xarxes

2016 /des Malgrat que els Jocs de la Mediterrània de Tarragona han estat ajornats a 2018, la Conferència es 
preveu que se celebri l'octubre de 2017.

2016 /des Participació en el comitè organitzador del "Foro contra la Violencia y por la educación para la paz y la 
convivencia" que se celebrarà a Madrid el mes d'abril de 2017

Avançar en els projectes de recuperació, preservaci ó i difusió de la memòria de la ciutat i els 
seus habitants. Fer noves entrevites i posar-les a disposició a través de la secció de fonts 
orals de l'Arxiu

Accions
Memòria històrica de la Guerra Civil i el bombardeig de Granollers: tancar el cicle d’entrevistes amb 
testimonis i realitzar accions intergeneracionals

2016 /jun S'han realitzat la darrera tanda d'entrevistes (vídeo) per incorporar a l'Arxiu de Fonts orals

Memòria de les persones que van ser deportades als camps de concentració

2016 /gen Commemoració del Dia de l'Holocaust (27 de gener), presentació treball sobre granollerins deportats 
i ascte d'homenatge (amb la participació d'Amical Mauthausen)

2017 /gen Programa de commemoració del Dia de l'Holocaust i participació en la Xarxa d'Ajuntaments Mai Més 
promoguda per Amical Mauthausen.

Memòria històrica vinculada a la resistència antifranquista i la transició democràtica: realitzar entrevistes 
amb testimonis que van viure aquests moments

Memòria dels barris de la ciutat i un programa d’activitats per a la seva difusió. Participació dels veïns i 
projecte de dinamització

Commemoració de l’aniversari del bombardeig i fomen tar la participació d’entitats en 
l’organització d’activitats. Compartir l’esdevenime nt amb altres ciutats.

Accions
Treball en xarxa amb altres ciutats i entitats que treballen en la recuperació de la memòria històrica i el 
treball per la pau. Propiciar els projectes compartits, que reforcin la identitat de la ciutat i la projecció 
exterior.

2016 /mar Projecte amb altres ciutats i entitats europees sobre memòria de ciutats bombardejades, presentat a 
convocatòria de la Comissió europea

Programa de solidaritat per donar resposta a la cri si de persones refugiades i de coordinació 
per a les accions d'acollida

Accions
Programa de comunicació específic per mantenir informats els diferents públics sobre la situació de les 
persones refugiades i les activitats que es duen a terme
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Programa de solidaritat per donar resposta a la cri si de persones refugiades i de coordinació 
per a les accions d'acollida

Accions
2015 /set Recollir en una base de dades les persones que han ofert ajuda i mantenir-les informades de les 

novetats que sorgeixin, així com organitzar reunions informatives
2015 /set Creació d'una web específica que recull tota la informació sobre la crisi de persones refugiades, així 

com les novetats que es produeixen i l'agenda de les activitats relacionades
2016 /jun Difusió de la Campanya l'Asil és un dret universal
2017 /gen Suport i difusió de la campanya "Casa nostra és Casa vostra"

Elaborar un pla de sensibilització, conjuntament amb les entitats, per tal de difondre la realitat de la situació 
que viuen les persones que han de fugir dels seus països a causa de la guerra i cerquen asil a Europa

2016 /mai Programació activitats de sensibilització sobre la població refugiada en el marc de la commemoració 
de l'aniversari del bombardeig "Granollers vila oberta a la pau"

2016 /oct Programa Ciutats Defensores dels Drets Humans: Exposició Síria, Camí de l'exili i xerrades 
divulgatives adreçades a la població general i centres educatius

Participar activament en les xarxes de municipis i entitats per a la coordinació de l'atenció a les persones 
desplaçades i l'acollida de les persones refugiades

Crear la taula municipal per coordinar les accions relacionades amb l'acollida de persones refugiades a la 
ciutat

2015 /set Creació de la taula amb representants de tots els serveis implicats i elaboració del pla de treball
2016 /des Elaboració i aprovació del Protocol d'Acollida  a les persones refugiades, aprovat pel ple municipal 

(setembre 2016)

Crear una taula per a la coordinació amb les entitats de la ciutat que gestionen serveis per a l'acolliment de 
persones refugiades

2016 /jun Elaboració del Pla d'Acollida per a les persones refugiades, amb la participació de serveis municipals 
i entitats de la ciutat

Desenvolupar accions educatives vinculades a l’educ ació per la pau, el respecte al 
pluralisme, els drets humans i la democràcia. Treba ll en Xarxa amb altres ciutats i entitats

Accions
Programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans

2015 /oct Programa d'Activitats Ciutats Defensores dels Drets Humans i Exposició Living on the edge
2016 /jun Projecte Ciutats Defensores 2016
2016 /oct Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016: Exposició Síria Camí de l'Exili i  activitats amb 

centres educatius i públic en general
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