
Acta del Consell de Ciutat

Plenari 

Data: 10 de novembre del 2021

Hora d’inici: 19:05 h

Hora d’acabament: 20,35h.

Lloc:  Escenari  de  la  Sala  Gran  del
Teatre Auditori de Granollers

Assistents

Pere Ribas (AVV Barri del Lledoner) Ricard Saurí (AVV Girona Centre)

Miquel Revelló (AVV Granollers Centre) Irene Abellan Rosa (ciutadania)

Manuel Molina (ciutadania) José Manuel Matías (ciutadania)

Daisy Ocreto (ciutadania) Elena Manso (Vilanimal)

Vicenç Sáez (Granollers Pedala) Francesc Gutiérrez (Partenaire)

Abdoul Sabaly (Ressortissants de la Comune de
Sare Coly)

Cristina Muñoz (AMPA Escola Mestres
Muntanya)

Arnau Queralt i Bassa (designació) Adrià González (designació)

Mariano Fernández (designació) Josep Marquès Baró (designació)

Marta Montserrat i Pujal (designació) Mercè Comas Duran (designació)

Marina Garrell Traveria (designació) Marina Miralles Mestre (designació)

Mònica Ribell (Primàries) Ester Lara (Junts per Granollers)

Josep Canudas (ERC) Rudy Benza (PSC)

Andrea  Canelo  (regidora  de  Processos
Participatius)

Josep Mayoral Antigas (President)

Alba Barnusell Ortuño (regidora de Coordinació
de Govern)

Excusen la seva assistència:  Jaume Coll (AVV Ponent), Joan Estapé (AVV Sant Julià de
Palou), Maria Cristina Tarrés (AVV i Comerciants Joan Prim Centre), Jahayra Marjorie
Bacilio  (ciutadania),  Ferran  Fernández  (ciutadania),  Carla  Sánchez  (ciutadania),
Montserrat Sabatés (ciutadania), Ramon Bosch (Papers i Drets per a Tothom), Mohamed
Lemoudden (Comunidad Islámica Achoura), Maryeme Mafssioui (AMPA Ponent), Jordi
Delclòs (Associació Cultural Ponteràpia), Daniel Boil Serna (designació), Moussou Sylla
(designació) i Elisabet Acedo (Ciutadans).



No assisteixen i no excusen la seva assistència: Sergio Bote (ciutadania), Adrian Uceda
(ciutadania) i Frederic Santacreu (Club Petanca Font Verda).

1. Benvinguda.

El  President  del  Consell,  Josep  Mayoral,  obre  la  sessió  a  les  19,05  h,  i  dona  la
benvinguda a les persones membres del Plenari.

Informa que l’ordre del dia proposada és la següent:

1.- Benvinguda
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el 12
de juliol de 2021.
3.- Informacions relatives al desenvolupament del Mundial d’Handbol Femení 2021
i dels Pressupostos Participatius 2019-2023.
4.- Informacions relatives al desenvolupament del III Pla Estratègic de Granollers i
debat participatiu per identificar propostes d’actuació en relació als reptes del III Pla
Estratègic de Granollers.
5.- Precs i preguntes.
6.- Agraïments i tancament de la sessió.

Donat que el punt 4 de l’ordre del dia contempla un debat participatiu, proposa que aquest
punt sigui el darrer de l’ordre del dia, amb la finalitat de no condicionar el temps de treball
participatiu. L’ordre del dia que es defineix és la següent:

1. Benvinguda
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el 12
de juliol de 2021.
3.- Informacions relatives al desenvolupament del Mundial d’Handbol Femení 2021
i dels Pressupostos Participatius 2019-2023.
4.- Precs i preguntes.
5.- Agraïments i tancament de la sessió.
6.- Informacions relatives al desenvolupament del III Pla Estratègic de Granollers i
debat participatiu per identificar propostes d’actuació en relació als reptes del III Pla
Estratègic de Granollers.

 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària el 12 de juliol de
2021.

Josep Mayoral, President del Consell de Ciutat, proposa l’aprovació de l’acta corresponent
a la sessió plenària del 12 de juliol de 2021. Es va enviar per correu electrònic a totes les
persones membres del Consell i es demana si hi ha esmenes o aclariments. Atès que no
hi ha cap esmena, s’aprova l’acta.



3. Informacions relatives al desenvolupament del Mundial d’Handbol Femení 2021 i
dels Pressupostos Participatius 2019-2023.

L’Alcalde dona la paraula a Andrea Canelo que d’acord amb els punts de l’Ordre del Dia
presenta  a en Pere  Gabern,  Director  de  Serveis  d'Educació  i  Esports,  perquè informi
sobre l’estat actual de desenvolupament del Mundial Femení d’Handbol 2021.

Pere  Gabern  informa  sobre  l’estat  actual  de  desenvolupament  del  Mundial  Femení
d’Handbol 2021, a data de 10 de novembre de 2021. El contingut informatiu és el següent:

Diferents activitats organitzades al voltant del Mundial (les quals la majoria baixen de
la comissió del Mundial del Consell de ciutat)

-  Escoles: fa  un parell  de  setmanes les escoles tenen el  material  i  han començat  a
difondre totes les activitats de promoció del Mundial que ha facilitat des de  l’Organització
del Mundial: vídeos de la LOLA, mascota, saludant als escolars, diferents activitats per a
participar a sorteigs d'entrades i material esportiu... També s'ha començat amb la rotació
de 2 xutòmetres als patis de les escoles i estan agendades també les visites de la LOLA
(quan aquesta arribi, molt possiblement aquesta setmana)

- Barris: s'està produint els suports publicitaris per posar als diferents barris a més de les
banderoles que ja fa uns setmana estan al carrer. També està programada la campanya
d'opis i  la Victory Road (porteries imantades) que aquest any es fa al carrer d’Anselm
Clavé, en el tram comprès entre la plaça de la Corona i el carrer Torres i Bages. L’acció
s’acompanya  de  banderoles,  amb  disseny  gràfic  de  gran  impacte  amb  jugadores
reconegudes de diferents seleccions que participaran en el Mundial.
També des de la setmana passada es van començar a moure els dissabtes al matí els
xutòmetres i la carpa d'informació del Mundial pels barris.

- Actes de promoció: el passat dia 1 de novembre es va celebrar al Palau d'Esports el
Torneig All in HANDBALL amb la participació de 6 equips d'handbol Specials. 

El dissabte passat dia 6 a la plaça de la Porxada i a la plaça de l'Església es va celebrar
un Torneig d'handbol de benjamines al carrer, també amb la participació de 6 equips de la
CEVO (consell esportiu Vallès Oriental).
Aquest dissabte dia 13 es celebra la Fira de l'Esporrt Femení a la Plaça de la Porxada i
plaça de l'Església de 17 a 20h on hi participen onze entitats esportives de la ciutat les
quals tenen equips o seccions d'esport femení amb l'objectiu d'incrementar la participació
de les nenes i noies a les entitats esportives de Granollers. Us animem a venir-hi
El dia 25 de novembre a les 18h al Museu de la Tela el Club Balonmano Granollers fa una
Jornada sobre Dona Directiva i Esport, Palanca de Transformació Social a càrrec de 4
ponents de diferents àmbits en el món de l'esport.
El dia  3 de desembre  a les 10h a la sala de premsa del  Mundial  al  Palau d'Esports,
juntament amb la Diputació de Barcelona s'organitza un "Espai de diàleg sobre l’esport



femení als mitjans de comunicació" amb la participació de diferents perfils dins l'àmbit
periodístic, televisiu i esportiu.

- Oficina - Seu del Mundial: el dia 2 de novembre es va inaugurar la oficina d'Atenció del
Mundial  a la plaça de la Porxada. Fins al  Mundial  s'obre de tardes de 17 a 20h i  els
dissabtes de 10 a 13h i de 17 a 20h amb l'objectiu de donar informació sobre la venda
d'entrades, horaris, venda de merchandising del Mundial...

-Exposicions: avui  a  les  16h  s’ha  fet  la  inauguració  de  Panoramic,  exposició  de
fotografies on es posa en valor l’esport femení i el proper dia 14 es fa una visita guiada. Hi
ha en un costat fotografies de dones referents a Granollers i en l’altre imatges de diaris de
l’època. En tot cas us convidem a visitar-la.

-  Voluntariat:  diumenge dia 14 acaba la campanya de captació. Ha estat un èxit, hi ha
més de 400 voluntaris (482 concretament). També hi ha hagut 38 menors de 16 anys que
no hem pogut agafar. D’on són aquests voluntaris? Doncs 206 de Granollers, i 124 de la
resta de la comarca. A banda la resta són de la província de Barcelona (Maresme, Vallès
Occidental  majoritàriament i  algú de Barcelona i  Baix Llobregat).  Anecdòtic algú de la
resta de l’estat com Saragossa o Galicia i algú de Berlín, Sao Paolo, que s’està mirant si
algú els pot acollir a casa seva.
Les posicions a cobrir eren de 250, però el fet que els voluntaris no puguin assistir a tot
hora i cada dia, doncs fa que repartim aquests 482 voluntaris entre totes les posicions.
Quines posicions?
Doncs des de competició (coordinat pel Pep Blanchar), altres a premsa i protocol (els que
tenen un perfil adient per fer-ho, com idiomes i altres aptituds) i finalment els que estaran
a accessos i acomodació i pàrking i logística.
També hi  ha  hagut  algú  que  ja  ha  estat  als  esdeveniments  previs  (com la  carpa de
voluntariat o el dissabte a la fira i  que possiblement també podran estar algun dia del
Mundial).

- Instal·lació: aquesta setmana ha començat a muntar-se el dressing de la instal·lació
(decoració) i a partir del dia 15 comença tota la resta de muntatge: taules IHF, set de tv,
càmeres, premsa a grades, oficines IHF, espais VIPS, antidoping... és a partir d'aquest dia
que el Palau queda inutilitzat per les entitats esportives i per tant totes les entitats que
entrenen de manera ordinària en pavelló queden afectades. S'han intentat distribuir de
manera equitativa la resta d'instal·lacions per recol·locar tots els equips del BMG i entitats
afectades. CBG, Futbol Sala, CV Vallbona, Esgrima, Patinatge....

-  Entrades: actualment  ja  a  la  venda  a  través  de  la  pàgina  web  oficial  del  Mundial
www.Spainhandball2021.com     Son a la venda els abonaments per fases i també entrades
per jornades. No es treurà a la venda entrades per a partits sueltos, excepte la FINAL.
Dijous passat hi havia un total de 966 abonaments venuts i quasi 500 entrades venudes
per la web.

http://www.Spainhandball2021.com/


-Competició: recordar que comença el dia 2 i serà a partir del 14 tenim els quarts el 17
les semifinals i el 19 la final. Grup A (França, Montenegro, Angola i Eslovènia) i grup F
(Dinamarca, Corea del Sud, Tunísia i República del Congo)

Andrea Canelo agraeix la informació aportada per en Pere Gabern i tot seguit informa
sobre  l’estat  de  desenvolupament  dels  Pressupostos  Participatius.  El  resum  de  la
informació aportada és el següent:

FASE 1: Informació del procés 
01/10/21 – 14/10/21: Es desenvolupa la Primera Fase dels Pressupostos Participatius

Es  presenta  públicament  el  procés i  s’inicia  la  campanya informativa  per  explicar  els
objectius i els espais de participació ciutadana. 

Actuacions realitzades: 

Accions comunicatives i de difusió:
- Publicació al Butlletí Municipal
- Publicacions a les Xarxes Socials
- Fulletons informatius sobre procés
- Difusió via Whatsapp
- Difusió via Correu electrònic
- Difusió de Vídeo informatiu

FASE 2: Debat i recollida de propostes 
15/10/21: S’inicia  la  Segona  Fase  dels  Pressupostos  Participatius  que  durarà  fins  al
05/12/2021

Es recullen les propostes i necessitats de la ciutadania.

Actuacions realitzades:

11 punts de suport:
- Biblioteca Can Pedrals
- Biblioteca Roca Umbert
- Can Jonch – Centre de Cultura per la Pau
- Centre Cívic Can Bassa
- Centre Cívic Can Gili
- Centre Cívic Jaume Oller
- Centre Cívic Nord
- Centre Cívic Palou
- Espai Actiu de la Gent Gran
- Gra – Equipament Juvenil
- OAC



5 punts mòbils: 
Divendres 22/10/2021 – Plaça de la Llibertat
Dijous 28/10/2021 – Plaça Josep Serrat i Bonastre
Divendres 29/10/2021 – Plaça de les HortesDijous
04/11/2021 – Plaça de l’Església Divendres 
05/11/2021 – Carrer Rafael Casanova (davant de l’Escola Ponent) 

5 sessions de debat:
Sessió de debat en l’àmbit de la Gent Gran – 20/10/21
Sessió de debat en l’àmbit de la Joventut – 27/10/2021
Sessió de debat en l’àmbit de la Infància – 27/10/2021 –  20-24/11/2021
Sessió de debat en l’àmbit de la Diversitat Funcional –  02/11/2021
Sessió de debat en l’àmbit de l’Adolescència –  06/11/2021

En data 9 de novembre de 2021, la plataforma Granollers Participa ha rebut un total de 72
propostes.

4. Precs i preguntes
Josep Mayoral convida a les persones assistents a formular precs i preguntes. No se'n
formulen.

5. Agraïments i tancament de la sessió
Josep Mayoral agraeix l’assistència a totes les persones i convida al Consell de Ciutat a
iniciar el debat participatiu per identificar propostes d’actuació en relació als reptes del III
Pla Estratègic de Granollers. Per a tal fi cedeix la paraula a l’Alba Barnusell.

6.  Informacions relatives al desenvolupament del III Pla Estratègic de Granollers i
debat participatiu per identificar propostes d’actuació en relació als reptes del III Pla
Estratègic de Granollers.

Alba Barnusell informa que la sessió d’avui es realitza amb un triple objectiu:

1.- Donar a conèixer el Pla Estratègic i els seus objectius al Consell de Ciutat, animant i
facilitant la participació.
2.- Detectar punts forts i febles, per cada un dels reptes, a partir del debat i la reflexió
comuna.
3.-  Crear  una  Comissió  de  Treball,  a  partir  de  persones  voluntàries,  que  serà
l’encarregada de desenvolupar les missions del Pla Estratègic.

El Pla estratègic és un procés que ha de permetre impulsar la transformació de Granollers
per encarar els reptes i necessitats presents i del futur…
- de forma intel·ligent, 
- optimitzant recursos disponibles,



- enfortint i creant xarxes socials, 
- fomentant la coproducció de projectes i polítiques amb els agents socials, 
- definint escenaris que vagin més enllà les pròpies competències municipals.

Els criteris per a l’orientació del procés són:

- Enfocament de l’acció amb horitzó 2030.
-  Donar  resposta  a  les  agendes  globals:  Agenda  2030,  Nova  Agenda  Urbana,  marc
pressupostari europeu i Next Generation.
- Coherència i concurrencia amb la planificació vigent.
- Coordinació de projectes estructurada en missions.
- Mirada més enllà de l’acció d’àmbit municipal.
- Treball conjunt amb agents socials externs i altres administracions.
- Avaluació i retiment de comptes.

Les fases previstes del Pla Estratègic Granollers 2030 són:

1ª. FASE D’ORGANITZACIÓ (abril 2021 – juliol 2021)
2ª. FASE DE DEFINICIÓ DE LES MISSIONS (octubre 2021 – maig 2022)
- Creació d’un grup motor per cadascun dels àmbits de treball per definir les missions.
- Definició de les Missions Granollers 2030.
- Aprovació per Ple de les Missions Granollers 2030.
3ª. FASE DE DEFINICIÓ, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS PROJECTES
(maig 2022 – fins al 2030)

Els reptes de Granollers per al 2030 són:

- Fomentar la transició ecològica i fer front a l’emergència climàtica.
- Treballar per la prosperitat econòmica i la redistribució de la riquesa.
- Promoure la igualtat d’oportunitats i cohesió social. No deixar ningú enrere.
- Enfortir comunitats i fomentar la innovació pública

Les pròximes passes a seguir són:

- El Consell de Ciutat és un òrgan consultiu, de seguiment i propositiu.
-  Les  missions  es  definiran  en el  sí  de  la  Comissió  de  Treball,  què  es  reunirá  dues
vegades. 
- Les missions proposades per la Comissió de Treball per encarar els 4 reptes de la ciutat,
es traslladaran als Grups Motors.
-  Els  Grups Motors están formats  per  una desena de persones amb coneixement de
diferents àmbits, i que acabaran donant forma de missió a les propostes que es recullin al
Consell de Ciutat i altres espais



Els punts forts i febles per encarar els reptes de ciutat que cal identificar en la sessió de
debat participatiu, es donen en els àmbits de:

- Fomentar la transició ecològica i fer front a l’emergència climàtica.
- Treballar per la prosperitat econòmica i la redistribució de la riquesa.
- Promoure la igualtat d’oportunitats i cohesió social. No deixar ningú enrere.
- Enfortir comunitats i fomentar la innovació pública.

En finalitzar la dinàmica s’obre un espai on les persones assistents poden inscriure’s a la
Comissió  de  Treball  del  Pla  estratègic.  Aquesta  es  reunirà  dues  vegades  durant  els
pròxims mesos, per definir les missions i objectius del Pla Estratègic, agafant com a punt
de partida els punts forts  i  punts febles detectats durant  la sessió amb el  Consell  de
Ciutat.

La sessió finalitza a les 20,35h.


