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ACTA CONSELL DE CIUTAT 

 

Plenari de constitució 

Data: 7 d’octubre 2017 

Lloc: Can Jonch 

Hora: 10-13h 

Durada: 3h 

Assistents 

Associació de Veïns Sant Julià de Palou. Joan 
Estapé 

Associació de Veïns Girona Centre. 
Representada per Ricard Saurí 

Creu Roja Granollers. Representada per Xavier 
Guàrdia 

Associació de Veïns Tres Torres. 
Representada per Henry Portocarrero 

Associació Averroes per al Desenvolupament i 
la Comunicació. Representada per Nor Eddine 
Ben Zerrouk 

Associació de Veïns Can Bassa. Representada 
per Joan Valero 

Coral Albada de la Parròquia Sant Esteve de 
Granollers. Representada per Ester Lara 

Emilio Romero 

Associació de Disminuïts Intel·lectuals. 
Representada per Eugenio Parra 

Rudy Benza. PSC-CP. 

Associació Amics de l'Àfrica. Representada per 
Gabi Moto 

Josep Noguera. CiU. 

Associació d'Empresaris i Propietaris dels 
Polígons Industrials el Congost i Jordi Camp. 
Representada per Sara Martínez Riera 

Dolors Martínez. ERC-AG-AM. 

Oriol Altimira Jordi Pavón. Cs. 

Óscar Alarcón 

 

Josep Maria Gontan. CpG-CUP-PA. 

 

 

Montse Barceló Associació de Veïns Joan Prim Centre. 
Representada per Maria Cristina Tarrés 

Sílvia Badia Santi Puig 

Gemma Corbera Martí Nadal 

David Lorente Josep Mayoral. President. 

Rosa Andreu. Cap de servei d’Acció 
Comunitària. 

Alba Barnusell. 1a Tinent d’alcalde. 

Sergi Morera. Secretari. Amadeu Barbany 
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Excusen la seva assistència: Anna Pi, Marta Estrada, Eugeni Fernández, Jana Pascua, Luis 
Melé, Henry Portocarrero, Fina Jerez. 

 

No assisteixen i no excusen la seva assistència: Angelica Toledo, Marlon Isaac Martínez, Jose 
Maria Moya, Jordi Pavón, Jordi Garcia. 

 

Àlex Sastre, del grup municipal CiU, delega la seva assistència en Josep Ma Noguera. 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del Consell de ciutat 29 de juny de 2017 

 

L’acta de la sessió anterior ha estat enviada conjuntament amb la convocatòria i no es 
llegeix en la sessió. Maria Cristina Tarrés demana que s’inclogui el nom de l’associació 
en representació de la qual ve al consell. Es corregeix. S’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 

2. Seguiment de l’activitat d’interès per a comissions de treball de Participació i 
Convivència i Civisme 

 

 Respecte la Comissió de participació, des de l’Ajuntament es treballaran, amb una 
dotació de 500.000 euros en cadascun dels pressupostos 2018 i 2019, pressupostos 
participatius. La comissió podrà fer seguiment de les propostes que es facin. No s'ha 
tramitat el Reglament, s'està en procés de remetre un document a la Comissió 
informativa de l'Ajuntament. Sobre el Reglament, s’està a l’espera de rebre un 
document tècnic de participació per treballar-ho en la Comissió informativa de 
l’Ajuntament. 

 

Respecte la Comissió de convivència i civisme, s’inclouran al programa de civisme i 
convivència les recomanacions sortides de la comissió i la comissió podrà treballar i 
seguir el desenvolupament de la campanya que s’iniciarà en els propers mesos. De la 
mateixa manera, es tindran en compte les recomanacions en la campanya de neteja. 

 

3. Dinàmica de grup per decidir les comissions de treball 2018 

 

Després d’un primer any de treball i posada en marxa de dues comissions de treball, la 
dinàmica tenia com objectius fer propostes de treball per a noves comissions. 

 

En primer lloc, es va fer una valoració del funcionament del Consell de Ciutat.  

 

Per valorar el funcionament d’aquest primer any del Consell de Ciutat de Granollers, es 
va realitzar una dinàmica de treball on a través de la distribució de les persones 
assistents en grups de tres persones, se’ls demanaven que responguessin a 5 
preguntes: 

- Un èxit que havia tingut el Consell aquest primer any... 

- Una cosa que no havia funcionat aquest primer any... 
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- Un repte de futur pel Consell de Ciutat... 

- Una cosa a evitar en un futur... 

- Una idea brillant per desenvolupar en un futur... 

 

A continuació es presenten les idees sorgides durant la sessió. 

 

Un èxit... 

 

• La pròpia constitució del Consell de Ciutat es valora un èxit (“de moment s’han 
posat els focus, ara cal començar l’obra”). S’apunta que s’ha plantat la llavor, i 
ara s’ha de regar i fer créixer. 

• Es valora que el Consell de Ciutat s’ha constituït respectant les diferents idees 
de Granollers. 

• El Consell de Ciutat ha promogut la participació de la gent i l’apropament de 
l’Ajuntament a les entitats de la ciutat. D’alguna manera ha permès que el poble 
pugui participar, si bé cal potenciar els mitjans de difusió i comunicació. 

• Es valora molt positivament l’actitud i la participació dels membres del Consell 
de Ciutat, que en últim terme és el que dona sentit al Consell. 

• La dinamització dels coordinadors ha estat clau per a facilitar la participació de 
la gent. 

  

Una cosa que no ha funcionat... 

 

• La comunicació és un dels aspectes del Consell de Ciutat que no ha acabat de 
funcionar. Entenen la comunicació en diferents sentits: 

 La comunicació com a instrument de difusió del paper i els resultats del 
Consell vers la població en general. La ciutadania no sap de 
l’existència del Consell, ni què fa, ni quins resultats ha generat.  

 En aquesta línia, també s‘assenyala una manca de canals de 
comunicació entre el Consell i la ciutadania de Granollers. 

 La comunicació interna, en tant que els materials de treball i les 
informacions prèvies no s’han lliurat als membres del Consell que no 
han format de les Comissions de treball. Ha mancat comunicació de la 
feina feta a les comissions. 

 També es valora que el llenguatge utilitzat durant les sessions pot ser 
ha estat en alguns moments massa tècnic. 

• L’assistència dels i les membres a les reunions del Consell. S’observa que, tot i 
la voluntat de participar activament en els plenaris i les comissions de treball, 
l’assistència a les sessions realitzades no ha estat tot ho nombrosa que seria 
de desitjar. 

• En el cas dels plenaris, s’observa que s’ha escoltat més que no pas debatut, de 
manera que han prevalgut més les formes i menys el fons. En canvi, pel que fa 
al treball a les Comissions, s’apunta que sí que s’ha debatut i generat espais de 
treball dels i les membres del Consell. 
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Un repte... 

 

• Aconseguir objectius tangibles, de manera que les conclusions del Consell de 
Ciutat es facin efectives. En últim terme, el repte és tenir un impacte positiu en 
la ciutadania de Granollers. 

• Donar continuïtat i continguts a la tasca que ha iniciat el Consell de Ciutat. 
• Donar visibilitat a la feina que realitza el Consell de Ciutat fixant accions clau 

que visibilitzin l’èxit i els resultats. 
• Obrir les portes del Consell de Ciutat als experts en les diferents matèries que 

tracti, per no acabar esgotats els membres del Consell. 
• Donar veu a la ciutadania per definir els temes a treballar en el marc del 

Consell de Ciutat.  Per fer-ho, cal establir canals de comunicació entre el 
Consell o els membres del Consell i la ciutadania. 

• Introduir una mirada nova que pugui canviar paradigmes en la futura visió de la 
ciutat, posant les persones en el centre del debat. 

• Un dels reptes de futur de la ciutat de Granollers és esdevenir una ciutat de 
referència en la convivència i l’harmonia social i cívica, de manera que sigui 
una ciutat integradora de gent d’arreu. 

• En últim terme, el repte seria que la ciutadania sigui més feliç a la seva ciutat. 
D’alguna manera, que el Consell pugui convertir en solucions les angoixes de 
la ciutadania. 

 

Una cosa a evitar... 

 

• Que la feina feta no serveixi per a res, caient en un sac. És a dir, que els 
resultats que vagi generant el Consell de Ciutat quedin en no res. O que les 
idees que sorgeixin quedin en l’oblit. 

• El Consell de Ciutat és un òrgan ciutadà, per tant, cal evitar els debats i els 
interessos partidistes. No s’ha de perdre el control de les comissions, ni 
convertir els membres del Consell en tècnics. Hem d’evitar esdevenir una 
estructura molt rígida.  

• Que la gent deixi de venir; que no tothom pugui participar o caure en la 
intransigència. Cal mantenir la lleugeresa, la transversalitat i la iniciativa pròpia. 

 

Una idea brillant... 

 

• Que des del Consell de Ciutat es promogui els vincles amb el teixit associatiu 
de la ciutat, posant en relació les entitats entre sí, i les entitats amb la ciutat i 
l’ajuntament. 

• En aquesta mateixa línia, es proposa que el Consell de Ciutat estableixi ponts 
entre la individualitat de la ciutadania i la globalitat de la comunitat. Per això és 
necessari fer una obertura real del Consell de Ciutat a la resta de la població. El 
Consell de Ciutat ha de ser un pont entre la ciutadania i el govern de la ciutat. 

• Unificar tots els espais de participació en un únic Consell amb vàries 
Comissions. El Consell de Ciutat hauria de ser l’espai de participació de 
referència de tota la ciutat, i per tant hauria de ser “el paraigües” d’on pengen 
tots els altres espais de participació de Granollers. D’aquesta manera també es 
garantiria una major coordinació entre els diferents òrgans de participació. 
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• Promoure algun acte lúdic per cohesionar els membres del Consell de Ciutat i 
fer grup. Es considera que és bo que els i les membres del Consell de Ciutat es 
vagin coneixent i relacionant més enllà del treball que es realitza en el plenari i 
les comissions. 

• Crear un late motive per tenir una setmana d’il·lusió i projecció de la ciutat de 
Granollers. Cal donar valor i no oblidar tot allò que tenim. Aquest podria ser un 
dels temes a treballar pel Consell mitjançant alguna Comissió o el propi plenari. 

 

En segon lloc, es van proposar temes a treballar en comissions futures. A l’hora de 
valorar possibles temes de treball, es va partir del fet que les dues Comissions de 
treball existents continuarien la seva tasca: 

 

• La Comissió de Convivència i Civisme seguirà treballant i fent el seguiment del 
Pla de civisme i convivència de Granollers. 

• La Comissió de Participació seguirà fent el seguiment del Reglament de 
Participació Ciutadana i incorporarà el seguiment dels Pressupostos 
Participatius de Granollers. 

 

A més, es va proposar la creació de dues possibles noves comissions: 

 

• Una, proposada per l’Ajuntament, desenvolupar el seguiment i participació del 
Consell de Ciutat en l’elaboració del III Pla d’Igualtat de Granollers. 

• Una altra, proposada per un membre del Consell de Ciutat abans de la 
realització de la sessió plenària, treballar en el Campionat del món de handbol 
femení 2021. La celebració del Mundial a Granollers pot donar visibilitat a la 
ciutat, i generar una marca i una identitat de ciutat. És un projecte engrescador 
que donaria energia a la ciutat.  

 

Aquestes quatre comissions es van validar pels i les membres del Consell de Ciutat. A 
més a més, es va proposar desenvolupar una nova Comissió per desenvolupar una 
identitat i projecció de la ciutat de Granollers. Aquest projecte es podria vincular a la 
creació d’una marca de ciutat, que podria tenir diferents eixos (l’art, la cultura, l’esport, 
etc.).  

 

Aquest objectiu implica un procés de reflexió que contempli diferents aspectes: fer un 
exercici d’identificació dels elements positius de la ciutat, compartir que tenim, que ens 
agrada, que apreciem de Granollers... A partir d’aquí, es podria anar caracteritzant els 
elements de la identitat i construir la marca de ciutat.  

 

Aquesta identificació dels aspectes a projectar de Granollers, posteriorment es  podrien 
materialitzar en l’organització d’una “Setmana de ...” per projectar Granollers cap a fora, 
de manera que es potenciés un sentiment d’identitat; la creació d’itineraris per la ciutat 
perquè la gent conegui els diferents espais públics, etc. Es ressalta que Granollers té 
una grandària molt bona i còmoda per a les persones, però és necessari valorar l’espai 
públic que es té i l’ús que se’n fa. 
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Es valora que el Campionat del món de handbol femení 2021 també podria ajudar a 
generar la marca de ciutat perquè Granollers és una ciutat que s’identifica amb el 
handbol i l’esport en general. 

 

També es va acordar potenciar la creació d’un grup de treball o uns referents del 
Consell de Ciutat per vetllar per la comunicació del Consell de Ciutat. Aquest grup 
hauria de comptar amb el suport de professionals de l’Ajuntament que ajudessin a 
realitzar aquesta tasca. Aquesta línia de treball pot desenvolupar un Pla de 
Comunicació, treballar les xarxes socials, crear un espai de contacte virtual pels 
membres del Consell de Ciutat, etc. 

 

Finalment, es va assenyalar que el tema de la contaminació a Granollers és un tema 
important i que preocupa.  

 

4. Torn obert de paraules  

 

Josep M. Gontan, en representació del grup municipal de la CUP, en data 6 d’octubre 
2017 demana mitjançant correu electrònic incloure en l’ordre del dia “Debat i proposta 
de condemna a la violència del 1'Oct  a Catalunya i la defensa dels DDHH fonamentals, 
llibertat d'opinió i expressió d'idees, de manifestació, d'informació, de reunió i de 
participació política, i el màxim respecte a la integritat física i moral de les persones”. 

 

Entenent la vigència, l’actualitat i la rellevància del tema, es suggereix tractar la 
condemna a la violència al torn obert de paraules.  

 

Josep M. Gontan exposa la situació i arrel de la petició es proposa el següent 
comunicat i s’acorda per unanimitat. 

 

COMUNICAT DEL CONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERS 

 

· Condemnem la violència, l’agressivitat i la duresa de la càrrega policial que va tenir 
lloc durant la jornada de l’1 d’octubre, a nombroses poblacions catalanes. 

 

· Rebutgem l’atac injustificat de la Guardia Civil i la Policia Nacional cap a una 
ciutadania que es comportava de manera cívica i pacífica. 

 

· Ens solidaritzem amb totes les persones que han patit agressions, intimidacions i que 
han vist vulnerats els seus drets i les seves llibertats. 

 

· Defensem els drets fonamentals, la llibertat d’expressió i opinió d’idees, de 
manifestació, d’informació, de reunió i de participació política. 

 

· Ens reafirmem en la idea que la violència mai pot ser una via per resoldre cap 
conflicte. 
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· Fem una crida a manifestar i defensar les idees de manera serena i tranquil·la. 

 

· Demanem el màxim respecte, tolerància i entesa per construir entre tots una societat 
en la qual prevalguin els valors democràtics i la dignitat de les persones. 

 

S’acorda per unanimitat dels assistents fer públic aquest comunicat. 

 

Acords i compromisos 

 

Data Acord Responsable 

7 octubre Iniciar difusió dels acords i 
treballs del Consell 

Sergi Morera 

30 octubre Enviar correu per a les 
inscripcions a les comissions 
2018 

Sergi Morera 

4t trimestre 2017 Constituir grup de treball de 
comunicació 

Gemma Cobrera 

 


