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PRESENTACIÓ
El passat 9 d’abril de 2018 a Can Jonc es va realitzar la primera sessió de la Comissió
del Mundial de Handbol femení 2021 del Consell de Ciutat. L'objectiu de la trobada era
generar idees i propostes 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 amb l’aportació d’algunes dades de context respecte
la pràctica esportiva en general a Granollers i en concret de la participació femenina.
També es van realitzar uns breus apunts sobre els elements bàsics de l’organització
del Mundial de Handbol (nombre de seleccions participants, seus, fases preliminars,
calendari previst, etc.). Aquesta contextualització es va completar amb una breu
explicació sobre els processos creatius i les tècniques de generació d’idees per
promoure la creativitat de les persones assistents a l’hora de formular propostes.

Tot seguit es va organitzar un taller creatiu on els i les participants van poder generar
idees amb l’ajut de la tècnica scamper. Es tracta de generar idees a partir d’un llistat
de diferents preguntes que estimulen la generació (substituir, combinar, adaptar,
modificar, posar en altres usos, eliminar i reordenar).

A continuació es presenten els resultats d’aquest treball que de moment tan sols és
una pluja d’idees que en la propera sessió caldrà analitzar i concretar.
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SÍNTESI DE RESULTATS

Idees per a promoure que Granollers respiri el
Mundial de Handbol Femení 2021:
Propostes vinculades a la decoració i ambientació de la ciutat:
-

Decorar carrers.

-

Vestir de color la ciutat.

-

Col·locar llums de colors per la nit.

-

Col·locar banderes als balcons.

-

Engalanar els carrer amb temes vinculats als diferents països participants

-

Pintar porteries al carrer i diferents espais de la ciutat.

-

Col·locar jocs a les places.

-

Col·locar photocalls a diferents indrets de la ciutat.

-

Que es posin diferents elements informatius a la ciutat amb els diferents
idiomes de les seleccions participants.

-

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

-

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

Propostes per identificar-se amb els països participants:
-

Que cada barri apadrini un equip. Es podria decorar i ambientar aquell barri
amb la temàtica del país apadrinat.

-

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.

-

Obrim casa nostre. Intercanvi d’habitatges. Convidar esportistes o visitants a
sopar
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Propostes vinculades al comerç:
-

Decorar els aparadors de les botigues amb banderes del mundial.

-

Crear la figura del comerç amic del mundial. Hi hauria un distintiu i els visitants
sabrien que poden entrar a demanar informació, horaris, etc.

-

Fer un distintiu a les parades del Mercat setmanal vinculat al Mundial.

-

Fer un concurs d’aparadors de les botigues amb temàtiques vinculades al
Mundial.

Propostes vinculades el món de la restauració i els hotels:
-

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

-

Fer algun sorteig entre els espectadors al Mundial. Sortejar algun viatge o regal
entre els espectadors dels partits.

-

Promoure un happy hour amb els bars vinculat al Mundial (amb begudes
saludables).

-

Fer un concurs o el postres del mundial implicant els restauradors i pastissers
de Granollers

-

Organitzar una ruta de les tapes per la ciutat vinculada al Mundial.

-

Col·locar/promocionar foodtracks per la ciutat vinculats al Mundial.

-

Organitzar tallers de dieta mediterrània.

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 punts de llibre a les escoles vinculats al Mundial.

-

Fer un menú a les escoles vinculats amb els diferents països presents al
mundial.

-

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

-

Promocionar el mundial a les escoles.

-

Implicar i convocar a les entitats esportives locals.

Vincular esdeveniments de la ciutat amb el Mundial:
-

Vincular la Festa Major amb el Mundial.

-

Vincular la Marató de TV3.

-

Vincular la CUP amb el Mundial.

-

Cercavila nadalenc vinculat al Mundial.

-

Promocionar a les xarxes socials amb l’etiqueta #shelovehandball.
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Organitzar partits de handbol i altres activitats esportives:
-

Jugar partits infantils en el descans o entre partits implicant els espectadors/es.

-

Organitzar campionats de handbol entre barris.

-

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

-

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.

-

Organitzar partits de handbol en llocs poc habituals.

-

Organitzar partits al circuit de Montmeló.

-

Fer accions promocionals de handbol de platja.

-

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

Vincular esportistes d’elit amb el Mundial:
-

Convidar celebritats.

-

Fer vídeos promocionals amb les “Guerreras”.

-

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

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.

Promocionar diferents concursos vinculats al Mundial:
-

Concurs de vídeo.

-

Concurs de dibuix.

Disposar d’agents/informadors/es i espais de trobada del Mundial:
-

Informadors/es del Mundial.

-

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

Fer el Fun meeting Point. (fan zone)

-

Crear el

-

Pool Voluntaris/es.

Promoure esdeveniments paral·lels vinculats al Mundial:
-

Organitzar un Congrés de medicina esportiva.

-

Organitzar la Festa de l’Esport.

-

Fer una desfilada de moda de roba esportiva.

-

Organitzar una Fira dels sponsors.

-

Fira dels esportistes o de marques esportives.

-

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.

Actuacions vinculades amb el transport:
-

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

-

Fer un trenet turístic que circuli per Granollers.

-

Que el trenet turístic tingui panells informatius del Mundial.

Informe elaborat per
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