Seguiment abril
2019

Una ciutat creativa

2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Àrea de Processos Estratègics i Comunicac

Alineament de les polítiques municipals amb els ODS
Accions
Inici del procés d'alineament de les polítiques municipals amb els ODS
2018 /mai Atorgament del suport de la Diputació de Barcelona per "Alineament de les polítiques municipals amb
els ODS".
2018 /jul
Contractació pel suport del projecte, que inclou un document d'anàlisi de la planificació, una sessió
informativa, un taller per a tècnics municipals i l'elaboració d'un document guia pel treball de les
polítiques locals seguint l'Agenda 2030
2018 /set Sessió informativa dels ODS (què són i com treballar-los localment) per als membres del govern
municipals i caps d'àrea.
2018 /oct Elaboració del document d'anàlisi de les polítiques locals per veure el punt de partida de la planificació
de Granollers en referència als ODS.
2018 /nov Taller de 8 hores (2 jornades) per a tècnics municipals (25) per tal de donar a conèixer els ODS i
treballar de manera conjunta i didàctica com implementar-los i localitzar-los a Granollers. L'objectiu és
establir una metodologia de treball.

En el marc del tancament del II Pla Estratègic, introduir els ODS per definir el proper Pla
2018 /jul

Partint del Fòrum per la governança, es decideix impulsar un cicle de conferències per reflexionar
sobre els reptes que afronten les ciutats del segle XXI.
2018 /oct Celebració del cicle "Ciutats sostenibles per transformar el món" per debatre: dret a la ciutat
(M.Carmena, S.Ezquerra, B.Garcés, S.Picazo),corresponsabilitat (J.Jordana, N.Parlon, R.Gomà) i
nous models de desenvolupament (N.Barbieri, G.Facundo, M.Pareja)
2018 /nov Recull de les relatories de les tres conferències a la pàgina web del II Pla Estratègic, que destaquen
aquells reptes que afrontaran les ciutats del segle XXI, vinculats als ODS.
2018 /nov Conferència Estratègica de Tancament del II Pla Estratègic per localitzar els reptes identificats al llarg
del cicle de conferències, a través de la reflexió conjunta amb la ciutadania.

Arxiu Municipal

Potenciar l’Arxiu com a referent pel coneixement de la història i de la ciutat a través dels seus
fons
Accions
Desenvolupar a través de l’Arxiu un espai d’acolliment i presentació d’estudis i treballs de recerca
vinculats a la ciutat.
2016 /jun
2017 /jun
2017 /jun

2017 /des
2017 /des

2017 /des

2017 /des
2018 /gen

04/04/2019

S'ha posat a disposició pública a través de l'Arxiu Digital tota la documentació digitalitzada dels fons
de l'Arxiu Municipal relativa al bombardeig de 31 de maig de 1938.
S'està desenvolupant un apartat dins de l'Arxiu Digital per acollir estudis i treballs de recerca de ciutat.
S'han realitzat diverses trobades amb centres educatius, entitats i persones a títol individual per tal
d'ampliar el contingut dels estudis i treballs de recerca i establir les bases per a noves aportacions a la
plataforma digital.
S'ha incorporat i posat a disposició pública a l'Arxiu Digital: 15468 pàgines, corresponents a 4220
documents d'arxiu; i 1553 exemplars de premsa, corresponents a 73942 pàgines.
S'han incorporat en el nou apartat de l'Arxiu Digital: treballs de recerca de diversos centres educatius i
una tesis doctoral, a més d'estudis i publicacions. En total: 13214 pàgines corresponents a 199 articles
i treballs i 61 publicacions completes.
Al llarg del 2017 s'ha contactat amb els centres educatius de secundaria de Granollers i entitats per la
possiblitat d'incorporar treballs de recerca i publicacions en aquest nou apartat d'Estudis i Publicacions
de l'Arxiu Digital.
S'ha desevolupat un nou apartat del portal de l'Arxiu Digital anomenat d'Estudis i Publicacions.
S'ha presentat una nova versió del Portal web de l'Arxiu Digital i noves incorporacions de documents,
premsa i estudis i pubilcacions: http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/
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Projectes Estratègics i Comunicació
Arxiu Municipal

Potenciar l’Arxiu com a referent pel coneixement de la història i de la ciutat a través dels seus
fons
Accions
Buscar, en la mesura que sigui possible, una nova ubicació física amb espais d'atenció als usuaris, de
treball, de dipòsits de documents i sobretot d’activitats públiques i de treball amb els voluntaris.

Crear una línia de publicacions específica sobre la ciutat, com a eina de promoció de ciutat i
també per estimular la recerca en temes locals
Accions
Recuperar les línies de publicacions històriques, de ciutat i d’autors locals, i crear-ne alguna de nova, en
conveni i amb acord, si és possible, amb editorials de l’entorn. També les publicacions dels Museus.
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Fer créixer el Mercat de l'Audiovisual perquè esdevingui una fira de referència en l'àmbit
nacional
Accions
Diversificar l'oferta de continguts i fer una aposta per les anomenades noves finestres: continguts directes
per a web, videojocs, aplicacions pel mòbil
2017 /des MAC 2017 executat, amb bona valoració dels socis.
2017 /des Continuem mirant possibilitats d'atendre nous continguts, actualitzats. Explorem col·laboracions amb
el Clúster Audiovisual de Catalunya: per al MAC 2018 i per d'altres programes de treball.
2018 /nov Estudi de propostes de streaming per Facebook, twitter i Google, gratuïtes. Les altres possibilitats són
amb cost i estudiem com fer-ho.

Captar nous segments de públic i ampliar els perfils i activitats professionals als quals s'adreça
2017 /des Evolució cap a nous segments: emprenedoria, xarxes socials, videojocs, formació. Ampliat a 2 dies en
l'edició 2017 i, també, en la de 2018.
2017 /des Continuïtat de la línia de treball: ara ho fixem en les xarxes socials, videojocs i RV.
2018 /gen Ampliació a l'àmbit de les xarxes i la tecnologia. També obertura a plataformes digitals de
col·laboració. Exploració de nous associats privats.
2018 /nov Estudiant nous públics pel 2018 i 2019.

Arrelar el MAC a la ciutat i al territori, tot consolidant la marca en tots els àmbits d'influència
2017 /gen Continuïtat dels treballs d'arrelament de marques pròpies del MAC: OPEN MAC i PREMIS MAC.
Exploració treball col·laboratiu amb altres entitats i festivals, siguin locals, comarcals o nacionals.
2018 /gen L'Open MAC 2018 explorarà possibilitats amb Fantàstik i amb Panoramic.
2018 /nov Treballant la consoilidació de la marca. Ara amb un premi del jurat al festival Fantàstik i amb
participació recíproca al festival Panoràmic.

Mantenir l'activitat del MAC durant tot l'any, a través d'esdeveniments i activitats relacionades.
2018 /jul

Continuem apostant per mantenir la marca MAC durant tot l'any. Buscar sinergies amb Panoramic i
amb Fantàstik, entre d'altres més.
2018 /nov Continuem ampliant l'acció durant l'any amb certamens i participació en el Clúster Audiovisual.

Potenciar les aliances amb el Clúster de l'Audiovisual de Catalunya i amb altres clústers que tinguin
coincidències amb el MAC i el projecte audiovisual de RU
2017 /gen Continuem col·laborant amb el Clúster Audiovisual de Catalunya.
2018 /jul
Col·laboració amb Clúster, CAC i Generalitat.
2018 /nov Col·laboarem amb el Clúster. Formem part de grups d'estudi i de treball, per exemple per al Pacte
Audiovisual de Catalunya, de suport i impuls dels centres de producció offBarcelona.
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Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Fer créixer el Mercat de l'Audiovisual perquè esdevingui una fira de referència en l'àmbit
nacional
Accions
Afavorir sinergies i projectes de desenvolupament comuns entre el MAC i l'hotel d'empreses del Centre
Audiovisual de RU
2017 /gen Acabada l'ampliació del Centre Audiovisual, s'inicia el procés de captació d'empreses i projectes.
2018 /jul
Finalitzat el projecte de residències al Centre Audiovisual.
2018 /nov Les residències d'empress del Centre Audiovisual van a ple rendiment: 6 empreses noves i 12 nous
coworkers, amb prop de 40 nous treballadors a l'espai.

Establir línies de coproducció de produccions audiovisuals i culturals
Accions
Obrir convocatòria pública per ajuts econòmics directes i/o suport amb infraestructures, espais i
acompanyament tècnic per dur a terme produccions audiovisuals
2018 /gen Al 2016 i 2017 no es va aconseguir dotació pròpia ni ajuts públics d’institucions. Pendent de dotació
pressupostària al 2018.
2018 /nov Seguim fent recerca de línies d'ajut i coproducció externes a nivell audiovisual. Molt complexes.

Donar suport a les empreses, emprenedors i professionals autònoms del sector a la comarca.
2018 /gen Els treballs de producció externs es realitzen, a traves de licitació/concurs públic, amb professionals
autònoms i empreses del sector al Vallès Oriental.
2018 /nov Continuem treballant per donar suport directe i indirecte.

Impulsar acords de col·laboració entre Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL i el MAC amb universitats i/o
parcs tecnològics, centres d'innovació vinculats amb tecnologia digital i amb empreses creatives i culturals
2018 /gen Estudiant els possibles acords i partners més favorables a la col·laboració.
2018 /oct Treball amb el Clúster, contactes amb el CAC i incorporació a la XAEC (Xarxa d'Allotjaments
Empresarials de Catalunya), de la qual en som soci fundador. Tots aquests treballs pretenen donar
suport directe o indirecte a les empreses creatives i culturals

Promoure el coneixement del passat de la fàbrica Roca Umbert i el patrimoni industrial entre
els diferents públics
Accions
Recuperació de la memòria històrica de la fàbrica Roca Umbert
2016 /jun
2017 /jun
2018 /jun

Inici de la recuperació material audiovisual on line, d'acord amb les indicacions de l'Arxiu Muncipal.
Incorporació de recerca documental en els encàrrecs de les exposicions de la Tèrmica.
Encàrrec per a l'execució de videos temàtics a partir de les entrevistes realitzades entre el 2005 i el
2008 i la seva difusió on line

Desenvolupar un projecte pedagògic perquè tots els escolars de la ciutat passin en algun moment per
Roca Umbert i coneguin l'equipament. Consolidar el programa educatiu ofert per cada equipament i
creació d'itineraris escolars
2017 /jun

Proposta d'activitats educatives de màxima prioritat vinculades al currículum escolar i als continguts
de la fàbrica.
2018 /gen Ordenació de les activitats ofertades i actualització de continguts

Finalitzar l'apartat de la web vinculat al passat, orígens i evolució de la fàbrica tèxtil, memòria dels
treballadors, procés de transformació a equipament cultural.
2017 /jun Inici desenvolupament dels continguts.
2018 /gen Treball conjunt amb l'arxiu per als continguts
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Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Promoure el coneixement del passat de la fàbrica Roca Umbert i el patrimoni industrial entre
els diferents públics
Accions
Realitzar una exposició anual de fotografies (on line i a la Tèrmica)
2016 /des Encàrrec de l'exposició sobre les vagues i tancament per al 2017.
2017 /jun Inauguració de l'exposició sobre el Tancament de la fàbrica i realització de l'encàrrec sobre la propera
recerca i exposició 2018.
2017 /jun Encàrrec de l'exposició sobre la indústria tèxtil durant la guerra civil (1936-39).
2017 /des Encàrrec de l'exposicó sobre la família Roca Umbert i els empresaris de la ciutat durant la guerra civil
(1936-39)
2018 /des Encàrrec de l'exposició sobre l'acció social de la fàbrica durant el franquisme

Planificar la segona fase de museografia de la Tèrmica
2017 /jun
2018 /jun

Procés de redefinició dels continguts audiovisuals de l'equipament.
Redacció de la proposta per a la convocatòria FEDER, amb coordinació amb Obres i Projectes.

Desenvolupar un itinerari a la Tèrmica que expliqui el passat, el present i el futur de la fàbrica
2016 /des La museografia actual, amb els 3 audiovisuals, explica el passat, el present i el futur de la fàbrica.
2017 /jun Traducció al castellà de contingut dels audiovisuals que expliquen el passat, el present i el futur de la
fàbrica.

Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbert
Accions
Potenciar la marca Fet a Roca Umbert per a totes aquelles produccions i artistes que hagin residit a la
fàbrica com element d'identitat i projecció exterior.
2016 /jun Descripció de l'ús del "fet a Roca Umbert" en les bases de les convocatòries de residències.
2017 /gen Incorporació de l'ús del "fet a Roca Umbert", si és pertinent, en els convenis que es van
desenvolupant.
2017 /jun Impulsar la realització de presentacions dels projectes "fet a Roca Umbert" entre els residents per tal
de donar visibilitat al projecte.

Buscar finançament extern per a Roca Umbert: públic i privat i buscar complicitats externes per poder
desenvolupar cadascun dels projectes.
2016 /mar Coordinació amb el TAG pel conveni d'arts musicals amb la Generalitat.
2016 /abr Presentació de petició de subvencions a diverses institucions públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona). Convocatòria 2016.
2017 /jun Presentació de petició de subvencions a divereses institucions públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Programes Europeus). Convocatòria 2017.
2018 /gen Treball de visibilització de l'activitat de Roca Umbert a altres institucions (Institut Ramon Llull,
Diputació de Barcelona)
2018 /jun Presentació de petició de subvencions a divereses institucions públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Programes Europeus). Convocatòria 2018.

Consolidar les diverses programacions regulars fetes per companyies i empreses residents a Roca
Umbert, amb la implicació de tots els agents. Estar receptius a les noves propostes que puguin sorgir
2016 /mar Establir els canals de recepció de propostes i el grau d'implicació de Roca Umbert en l'execució.
2016 /abr Cooperació amb companyies, associacions i empreses (Minibeat, Ca la Isaura i fira Taral·la).
2017 /gen Obertura de convocatòries de residència en els espais que poden acollir projectes d'aquest tipus
(Espai d'arts, CAM, etc) i obertura de convocatòries obertes per a la participació als projectes /
programes (SPAM d'arts, MAU, etc).
2017 /jun Convocatòria per a la programació de l'Espai d'Arts (2018-2019).

04/04/2019
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Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbert
Accions
Crear un manual corporatiu d'explicació de la marca "fet a Roca Umbert" per poder explicar el concepte
del fet a Roca Umbert
2017 /jun

Conceptualització de la idea del "fet a Roca Umbert".

Crear una identitat gràfica nova per poder potenciar la marca i poder identificar Roca Umbert com a
conjunt
2018 /gen Inici de l'elaboració d'un manual d'identitat gràfica de la marca Roca Umbert

Redefinir i buscar una nova gestió per la sala de concerts de Roca Umbert
Accions
Elaborar un projecte perquè la sala de concerts es converteixi en un espai de difusió i formació per a
diversos públics, i un espai de referència dels músics de la ciutat i comarca.
2017 /jul

Programació estable de concerts (2 temporades anuals). En la programació s'inclou l'actuació de
grups locals i comarcals.
2017 /des Coordinació de la programació amb Granollers Escena.

Creació d'organs d'assessorament i participació per tal de contribuir a la dinamització i impuls
de la creació artística la Roca Umbert
Accions
Crear un comitè assessor format professionals i persones de reconeguda trajectòria, que posin les bases
pel disseny de la programació anual
2016 /des Creació de diverses formes d'assessorament (ambaixadors, comité assessor, etc)

Crear un Consell de Centre en el qual participin els artistes, professionals, entitats i empreses residents
que conviuen a la fàbrica
2017 /jun Inici de la proposta d'organització del Consell.
2018 /gen Es treballa amb consells específics segons la línia de treball (cultura popular, música, etc.)

Crear una taula de programació que ajudi a la interrelació entre les programacions i les diverses
disciplines de la fàbrica.
2016 /des Es constitueixen taules de treball o equivalents, repartides segons les disciplines (arts en moviment,
música i arts visuals), en la que s'integren professionals de manera temporal per assessora en temes
o bé per proposar continguts.
2017 /jun Es realitzen reunions setmanals de tècnics i programadors de la fàbrica per tal de interrelacionar
programacions i coordinar el projecte.

Reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l’objectiu de consolidar-lo com un
centre d’atracció del talent i d’esdeveniments internacionals en l’àmbit de la cultura, la
innovació i la creativitat.
Accions
Ampliar les residències a Roca Umbert com un element estratègic. Sempre vinculades a les indústries
creatives i culturals, adequant els espais i establint nous preus de lloguer, necessitats i condicions segons
el mercat.
2017 /jun Desenvolupament del projecte d'Indústries Culturals Creatives a la Fàbrica.
2018 /gen Publicació de les bases de la convocatòria d'Indústries Culturals Creatives

Elaborar projectes que ens permetin teixir complicitats amb altres ciutats europees, a través de la
participació en xarxes i en projectes europeus
04/04/2019
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Projectes Estratègics i Comunicació
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l’objectiu de consolidar-lo com un
centre d’atracció del talent i d’esdeveniments internacionals en l’àmbit de la cultura, la
innovació i la creativitat.
Accions
2016 /jun
2017 /jun
2018 /gen
2018 /feb
2018 /des

Inici del treball en xarxa amb els contactes a diversos centres europeus de similars caracterísitques.
Presentació com a líders a la convocatòria Interreg Med 2017.
Presentació com a socis a la convocatòria Europa Creativa.
Adhesió a la Xarxa Transeuropean Halles
Publicació de les convocatòries de projectes artístics en clau internacional

Establir acords amb professionals reconeguts (bé estiguin allotjats a RU o no) que facin creació, propiciïn
mestratge i difonguin les seves obres i activitats
2016 /des Conveni de residènica amb l'artista Joan Fontcuberta.
2017 /jun Conveni de residència amb Arsènic.

Impulsar la residència i el treball amb artistes de la comarca i la ciutat referents en el seu camp fent que
aportin valor afegit a Roca Umbert i el seu treball amb els artistes residents i amb la ciutat.
2016 /mai
2016 /jun
2016 /des
2017 /jun

Publicació de les bases de la Mostra d'Art Urbà (anual)
Publicació de les bases de les residències vinculades a projectes d'arts visuals (anual)
Publicació de les bases del Centre d'Arts en Moviment 2016-2017.
Publicació de les bases de l'Espai d'Arts per a la programació de continguts (2018-2019).

Buscar aliances amb el sector privat per tal de poder tenir patrocinis
Crear un programa de dinamització de les residències per tal de captar finançament, gestionar projectes
comuns i comunicar el programa.
2017 /des Conceptualització de la Mostra de Residents d'Arts Visuals
2018 /gen Programació dins de la temporada de moviment de la mostra de residents

Pla per acollir a Roca Umbert empreses tecnològicament avançades vinculades al món de la
tecnologia, la creativitat i la cultura, que vulguin créixer i/o desenvolupar nous productes i
necessitin serveis al costat
Accions
Habilitar nous espais de coworking al CTUG, al Centre Audiovisual i a la Nau E1. Espais atractius i molt
polivalents a baix preu de lloguer, amb serveis d’acompanyament i assessorament destinats a joves
emprenedors i freelances
2017 /des En fase d'admissió de projectes i sol·licituds d'espais per les empreses, a través d'unes bases.
Convocatòria 2018 oberta.
2017 /des Les obres i la instal·lació de l'equipament tècnic i mobiliari estaran completades a l'abril de 2018, data
en què s'hi ubicaran les empreses i professionals. Ara en fase de seguiment dels treballs.
2018 /gen Mòduls i coworkings a preus molt competitius, amb una rebaixa promocional sobre el preu públic. 11
euros/m2 + serveis per als mòduls i 105 euros per lloc de treball coworking. Preus interessants per als
sol·licitants, sobretot pels serveis addicionals.
2018 /nov En marxa i en procés d'ìmplementació les residències del Centre Audiovisual, amb més de 40 nous
llocs de treball per a empreses i emprenedors. Estem al 100% d'ocupació de nous mòduls i al 25%
d'ocupació de coworkings.

Definir el desplegament urbanístic i d'equipaments de Roca Umbert que queda pendent
buscant finançament i complicitats externes per cadascuna de les naus, així com per la
urbanització definitiva de l'exterior.
Accions
04/04/2019
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Projectes Estratègics i Comunicació
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Definir el desplegament urbanístic i d'equipaments de Roca Umbert que queda pendent
buscant finançament i complicitats externes per cadascuna de les naus, així com per la
urbanització definitiva de l'exterior.
Accions
Acabar l'espai de dansa
2016 /abr Trobada amb el sector professional de la comarca per tal de donar a conèixer l'espai.
2016 /mai Finalització de la instal·lació de l'ascensor.
2016 /des Portes obertes durant el novembre per tal de donar a conèixer l'equipament a tota la ciutat i al sector
professional.
2018 /jun Revisió de la proposta arquitectònica amb obres i projectes per tal d'obrir el concurs per l'execució de
la segona fase
2018 /nov Inici d'obres de la segona fase que finalitzaran el maig 2019.

Millorar l'acústica de les sales d'assaig de la Troca perquè es puguin utilitzar per assajos de manera
simultània.
Estudiar convertir la planta baixa de casa del porter de Roca Umbert en un espai literari i de creació
connectat amb la biblioteca.
Destinar la nau annex al Centre Audiovisual a l’ampliació d’aquest per acollir noves empreses
audiovisuals i també tecnològiques, de disseny o vinculades al sector audiovisual.
2017 /jun S'estan executant les obres previstes. S'està treballant en el projecte.
2018 /gen Publicació de la convocatòria per a la residència de les Indústries Culturals Creatives.
2018 /jun Equipament i servei en funcionament

Destinar la nau davant de la biblioteca als tallers de producció de la Festa Major i espais de magatzem, i al
lloguer de residències de diferents empreses culturals, com l'actual escola de teatre i d'altres iniciatives.
2017 /jun

S'ha fet un nou conveni amb Arsènic per tal de consolidar el projecte dins de la fàbrica i donar suport a
la realització del nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Arts Escèniques.

Urbanització definitiva dels carrers i patis interiors de Roca Umbert i aproximació a la plaça exterior que
s’ha d’obrir al carrer Lluís Companys.
2017 /jun Inici de recollida de necessitats i opinions de residents (artistes, empreses i entiats).
2018 /nov Inici de les obres

Rehabilitació de nous espais per al lloguer a empreses culturals i artistes residents a Roca Umbert.
2017 /jun

Finalització de les obres a la Nau G3 i cessió de l'espai a l'artista Joan Fontcuberta.

Buscar l'espai adequat a Roca Umbert per situar-hi una petita sala polivalent, de teatre, de cinema, per
presentacions d'unes 150 butaques.
Estudiar la possibilitat d'ampliar la biblioteca amb un espai que aculli un fons especialitzat amb
l'audiovisual i la imatge.

Govern i Economia
Organització i Logística

Disseny, execució i implantació del nou Pla Integral de la Societat del coneixement
Accions
Creació d'un grup de treball intern per redefinir un nou pla de societat del coneixement
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2015-2019
Govern i Economia
Organització i Logística

Disseny, execució i implantació del nou Pla Integral de la Societat del coneixement
Accions
2016 /jun

S'organitzen les jornades Digital Granollers orientades a l'educació i es llença un repte a les escoles
relacionat amb la mobilitat per fomentar les vocacions tecnològiques
2016 /jun Es defineixen dues línies de treball específiques: Smart city i Ciutadania digital
2017 /mar Es fan sessions setmanals de treball amb els centres educatius de secundaria per reflexionar al
voltant de l'impacte de l'univers 2.0 als centres.
2017 /nov S'inaugura el taller de fabricació a Roca Umbert que facilita l'accés a tecnologia i coneixement a
centres educatius, professorat, famílies,...
2017 /des Es formalitza el projecte VallèsBot que promou les vocacions tecnològiques entre alumnes de primaria
i secundaria
2018 /jun S'està definint participativament l'estratègia i l'enfoc del futur taller de innovació social (inspirat
originàriament en el model FabLab) que s'ubicarà a les instal.lacions de Roca Umbert

Territori i Ciutat
Medi Ambient i Espais Verds

Millorar l’oferta de serveis i activitats a realitzar als parcs i zones verdes de la nostra ciutat
promovent activitats de cinema, concerts, festes, trobades, mostres i jornades, esport, tallers,
concursos, observacions d’astronomia, etc.
Accions
Estendre les activitats del Calendari Verd de Primavera, en el decurs de tot l'any i a diversos parcs de la
ciutat
2016 /jun
2016 /set
2017 /feb

Matinal d'ornitologia al parc Torras Villà.
Matinal de Tai-txí al parc Torras Villà.
Instal·lació de taules de picnic als parcs de cara a promoure berenars i festes d'aniversari (Lledoner,
Torras Villà en projecte).
2017 /abr Plantada d'un arbre als jardins de can Guitart (Amics dels Arbres).
2017 /nov Festa de l'arbre. Plantada d'arbres al parc del Congost amb l'escola d'educació especial Montserrat
Montero.
2018 /abr Matinal d'ornitologia al parc Congost.
2018 /abr Matinal de Tai-txí al parc Torras Villà.
2018 /jul
Programació festa de l'arbre pel novembre al parc del Congost.
2018 /des Programció d'una activitat pel 27/01/2019 sobre la naturalització de l'estany dels jardina de Lluís
Companys
2018 /des Preparar programació Calendari Verd 2019

Publicació d'activitats d'altres serveis dins dels espais verds
2017 /gen Publicitar les activitats a través de l'agenda del web de medi Ambient i 'Espais Verds.
2017 /jun Publicitar activitats relacionades amb la tinença de gossos a les mateixes àrees d'esbarjo per a
gossos.
2018 /gen Preparar cartelleres per a les àrees de gossos per penjar-hi notificacions i activitats.
2018 /mai Instal·lació d'una cartellera al parc Torras Villà
2018 /jul
Publicitar les activitats a través de l'agenda del web de medi Ambient i 'Espais Verds.

Difusió del patrimoni natural del parc Torras Villà
2017 /mar Redacció i publicació de les Fitxes de descoberta del parc.

Obres i Projectes
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Territori i Ciutat
Obres i Projectes

Adequar el soterrani de l’edifici municipal del Centre Cultural del carrer Joan Camps amb la
construcció de magatzems i d’una sala.
Accions
Redacció projecte adequació planta soterrani de l'edifici municipal del Centre Cultural amb la construcció
de magatzems i d'una sala de cinema

Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a espais de lloguer per a artistes de Roca
Umbert.
Accions
Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a espais de lloguer per a artistes de Roca Umbert.

Remodelar la nau G3 de Roca Umbert
Accions
Execució de les obres de rehabilitació de la nau G3 de Roca Umbert per espai per lloguer d'artistes
2016 /jul

Finalitzades les obres de rehabilitació de la nau G3. Adequació del nou espai en planta baixa i un altell
amb distribució i noves instal·lacions elèctriques i de climatització, amb una nova escala d'accés, com
espai per lloguer d'artistes.

Executar el projecte de renovació de les façanes dels edificis de Roca Umbert de manera
coordinada amb la nova urbanització dels patis i carrers interiors de l’antiga fàbrica.
Accions
Executar la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED als carrers interiors del recinte de Roca
Umbert
2015 /jun

S'ha executat la nova insta.lació d'enllumenat LED als carrers interiors de l'antiga fàbrica de Roca
Umbert, que incorpora un sistema de gestió integrat punt a punt. 43 ut LEDS a carrers i passatges i 11
projectors plaça.

Es presenta el FEDER un projecte per adequar la tèrmica i altres naus, així com part de l'entorn a
urbanitzar
2017 /feb

Presentat el projecte d'adequació de la tèrmica i altre naus així com l'entorn a urbanitzar, pendent la
resposta del FEDER.
2017 /abr No s'ha concedit la subvenció sol·licitada a FEDER per el projecte d'adequació de la tèrmica i entorn.
2018 /des Es presenta un nou projecte al FEDER d'adequació de la tèrmica i altres espais de Roca Umbert, així
com de les xemeneies de la ciutat, com a recorregut de turisme industrila

Serveis a la Persona
Cultura

Promoció de l'accés a la cultura de totes les persones
Accions
Estudiar la possibilitat que tots els equipaments que ho necessitin tinguin consergeria. I que es mantinguin
oberts els caps de setmana.
Promoure l'ús de la Casa de Cultura Sant Francesc com a espai escènic per a petits recitals i muntatges.
2017 /mar S'ha identificat per part d'entitats de la ciutat, no necessàriament de l'àmbit cultural, la idoneïtat de la
Casa de Cultura Sant Francesc com a espai escènic per a representacions diverses, com per exemple
l'AVV Can Bassa amb la proposta "Implicadas".
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Serveis a la Persona
Cultura

Promoció de l'accés a la cultura de totes les persones
Accions
Promoure descomptes en les diferents activitats culturals i programacions dels centres cívics per a
diversos col·lectius: joves, jubilats, grups, etc.
2017 /gen Durant l'any 2017 els equipaments culturals amb una oferta d'activitat de pagament, ofereixen
descomptes a col·lectius diversos com joves, majors de 65 anys, etc.

Afavorir l'accés de les persones amb discapacitat a tota l'oferta cultural de la ciutat
2016 /jun

S'ha incorporat en la lògica de definició dels espais escènics per a activitats puntuals, i si és el cas,
dotar-los de grades amb accés mitjançant rampa, per tal que persones amb mobilitat reduïda puguin
accedir-hi de forma autònoma (Tarafa).

Promoure programes d’acompanyament (informació, interpretació, divulgació) a les diferents
programacions culturals
2017 /mar S'està desenvolupant un procés de detecció i definició de les programacions culturals més idònies on
la mediació cultural sigui viable.

Impulsar un programa de reinserció a l’activitat social i cultural de col·lectius específics (diversitat
funcional, salut mental, etc.)
2018 /des Campanya "cultura accessible"a les festes de l'Ascenció per garantir que els actes són accessibles
per a totes les persones.
2019 /mar El juny s'impulsarà un projecte conjunt amb salut pública per tractar l'estigma de la salut mental. S'ha
dissenyat i es produirà una exposició itinerant per la ciutat.

Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments culturals, així com dels espais públics on es
realitzin activitats de caire cultural
2016 /jun

2017 /set

S'ha incorporat en la lògica de definició dels espais escènics per a activitats puntuals, la previsió de, si
és el cas, dotar-los de grades amb accés per rampa, per tal que persones amb mobilitat reduïda
puguin accedir-hi de forma autònoma.
Es comença a definir amb el servei municipal d'Obres i Projectes i amb el servei Sirius la millor
manera per donar resposta a aquesta acció.

Impuls del projecte transversal "Granollers, terra de músics"
Accions
Crear una taula on tots els agents implicats acordem les bases per fer de la música un element identitari
de la ciutat, per conèixer i reconèixer els/les nostres músics professionals i també per acompanyar els/les
joves talents
2016 /jul
Primeres reunions amb l'Escola de Música. Treballant en la definició.
2017 /gen S'ha creat un grup de treball intern compost per tècnics/ques del Servei de Cultura, de Granollers
Escena, de Roca Umbert i de l'Escola Municipal de Música.

Generació d'espais de treball conjunt i acompanyament amb les empreses dels sector de la
cultura
Accions
Identificar les indústries i comerços culturals de la ciutat, així com els agents privats i crear un espai de
treball comú per compartir necessitats i estratègies de futur.
2017 /gen S'ha redactat el document "Mapa d'accions culturals de Granollers" el qual identifica els diversos
agents culturals tant públics com privats que actuen a la ciutat.

Estudiar les estratègies d'acompanyament i ajuts a l'establiment d'empreses creatives, culturals i
tecnològiques a la ciutat.
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Cultura

Generació d'espais de treball conjunt i acompanyament amb les empreses dels sector de la
cultura
Accions
Avançar en la promoció i difusió de l'artesania
2017 /gen S'identifica el projecte "Fabricant respostes" de promoció i difusió de l'artesania, que s'impulsa des de
la xarxa municipal de Centres Cívics, com a projecte cultural que dona resposta a aquesta acció.
2018 /des Seguim amb la mateixa línia. I per altra banda i en l'àmbit del comerç d'artesans s'han creat nous
espais de venda, mercat de disseny mensual, DFACTORY i altres

Museus
Accions
Articular els Museus amb la Xarxa de Museus del país, en una posició d'excel·lència i de singularitat en el
seu treball. Establir acords amb altres Museus i centres de referència per coproduir exposicions i acollir
produccions i activitats d’interès
2017 /gen S'han establert acords de col·laboració artística amb altres museus del país.
2018 /des Mantenim acords i col·laboracions amb la Xarxa de Museus del país.

Adequar i obrir la biblioteca del Museu de Ciències Naturals La Tela a la ciutat.
2017 /jun

S'ha posat en funcionament la biblioteca del Museu de Ciències Natural La Tela.

Explicar a través d’exposicions i activitats el treball dels investigadors i el sentit de la recerca científica que
es fa al Museu aplicada al dia a dia de la societat.
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant el contingut que es mostra en les exposicions
permanents.
2018 /jun S'ha adjudicat el projecte d'exposició permanent del Museu. A la tardor/hivern es podrà inaugurar.
2019 /gen S'inaugura l'exposició permanent del Museu el gener del 2019: "Tu investigues"

Canviar la porta d’entrada del Museu de Granollers i remodelar el vestíbul per fer-lo més funcional i
atraient.
Adequar definitivament l'espai de la 4a planta del Museu amb especial atenció com a espai de taller i
espai de lectura i trobada, per a grups, per a famílies, per adults, i per a col·lectius diversos.
2018 /gen Ja tenim l'espai de lectura. I és un espai molt adequat per a trobades de grups, petites presentacions.

Continuar la col·lecció d’art del Museu vinculada a la ciutat i a la comarca, dotant de nou el Patronat d’un
pressupost anual per fer-ho possible.
Redactar el programa d'usos d'un magatzem extern del Museu adaptat a les actuals necessitats, que faci
possible la seva construcció.
Adequar un espai del Museu que faci posible posar a disposició del públic la Biblioteca de catàlegs del
segle XX
2018 /gen Ja tenim aquest espai. Es situa a la 4a. Planta.

Ampliar els horaris d'obertura dels museus i les activitats complementàries de difusió de la història local a
l'Adoberia.
2018 /des Estem desenvolupnat més activitats a l'Adoberia.

Obtenir per part de la Generalitat el reconeixement del Grup de Recerca Consolidat
2015 /des Des de l'any 2015 les quatre àrees s'han integrat en el grup de recerca emergent BiBIO que compleix
els requisits demandats per la Generalitat de Catalunya que reconeix i promou la recerca de qualitat
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Museus
Accions
2016 /des S'està assolint el nivell de publicacions. Pendent completar plantilla fixe en un doctor mes. Segons el
Pla estratègic del MCNG.
2019 /feb L'Àrea d'Investigació de Quiròpters ha estat seleccionada per participar al programa europeu COST,
que té l'objectiu de finançar, gestionar i executar projectes de cooperació entre equips d'investigadors
europeus punters.
2019 /mar Recepció del premi que reconeix la trajectòria de la institució pels treballs i estudis de protecció de la
biodiversitat i la divulgació en forma d’exposicions, de la mà de la Fundació Barcelona Zoo

Ampliar l'oferta horària del Planetari
2016 /des Hi ha disponibilitat de pressupost al Museu de les Ciències.

Produir l'Exposició Permanent del nou edifici de La Tela
2018 /jun Obra adjudicada i que hauria d'estar entre desembre 2018 i gener 2019
2019 /gen S'inaugura la nova exposició permanent: "Tu investigues"

A través de la web mostrar de manera virtual a tot el públic les col·leccions del Museu
2016 /des S'ha fotografiat la col·lecció de malacologia de F. Travé.
2016 /des Tenim registre d'algunes de les col·leccions ja realitzades. Un 25% del fons.

Potenciar les activitats de Can Cabanyes i de l'estació meteorològica del Puig de les Forques

Teatre Auditori
Accions
Adequar mitjançant dotació tècnica la sala d’assaig del Teatre Auditori per poder-hi acollir companyies i
cors en residència.
2017 /gen Continuem en procés d'adequació a través de noves inversions.
2018 /jun Estan previstes INVERSISONS. El Cor Infantil Amics de la Unió ja hi és com a RESIDENT
2018 /des Estan previstes les actuacions per a l'adequació en el soterrani de les sales d'assaig definitives.

Granollers a Escena. Adaptar el programa als nous temps i a la nova realitat de la ciutat (amb més espais,
més grups i diferents disciplines). Dotar-lo de més recursos econòmics per poder acollir més produccions i
companyies i treballar-lo conjuntament
2017 /des Hem sumat nous espais: "Can Palots" de Canovelles. Per tant, s'inclou més oferta.
2018 /jun S'està consolidant el projecte amb bons resultats.

Continuar i incrementar les escoles d’espectadors i la implicació de col·lectius i persones en el disseny de
les programacions.
2017 /gen
2017 /des
2018 /gen
2018 /jun
2018 /des

Es dona resposta a aquesta acció mitjançant el "club d'espectadors"
Es manté l'activitat amb una bona participació.
S'ha continuat treballant i impulsant activitats 360 (activitats de mediació)
Es continua treballant en les accions 360º
Es continuen desenvolupant accions i programes de participació, difusió, i mediació amb el públic. Les
activitats tenen una molt bona resposta.

Convertir l’espai del bar del Teatre Auditori com un espai també escènic.
2016 /jun

Forma part del nou contracte del bar - restaurant del Teatre. En les clàusules es contempla aquest
requeriment.
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant les programacions artístiques de l'Escola de Música i
d'El Gato Verde.
2017 /des El nou concessinari del bar ja està treballant en el pla que permetrà en els propers mesos disposar
d'aquesta nova proposta escènica.
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Teatre Auditori
Accions
2018 /jun

S'hi estan desenvolupant petits concerts i altres actuacions de petit format.

Potenciar el cicle de Música de Cambra amb l'Escola de Música tot integrant el cant coral
2018 /jun

Anem mantenint el format tradicional.

Treballar per fer de Granollers una ciutat referent en temes de Teatre i Educació
2018 /jun

Enguany s'ha subvecionat una activitat que aplegava estudiants de teatre de tot Catalunya, Aquests
joves varen treballar plegats durant unes jornades a ROCA UMBERT.

Treballar per reforçar el vessant educatiu, pedagògic de les propostes produïdes o que es representen al
TAG
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant el projecte "Coenzims".
2018 /jun Es manté com un dels eixos refernts i estratègics del TAG

Projectes de recuperació, conservació i difusió del Patrimoni cultural (històrico-artístic,
festiu, ...)
Accions
Completar el procés de debat i reflexió de la Festa. Definir-ne les accions futures amb la Comissió Festa
Major.
2016 /jul

Hem començat a reunir-nos en comissions per desenvolupar les accions recollides en el document FM
2025.
2016 /des Hem continaut treballant ara en tres comissons: Pla educatiu de la FM. Competicions i Jocs. Concurs
de Rajolers.
2017 /gen Es dóna resposta a aquesta acció mitjançant les comissions de FM 2025.
2018 /jun Mantenim el treball des de la Comisssió de Festa Major

Crear una ordenança de la Festa que protegeixi l'espai festiu i estableixi també les relacions de
convivència en els espais.
2017 /gen S'està treballant amb el servei municipal d'urbanisme el document "Mapa del territori festiu", que ha de
permetre donar resposta a aquesta acció.

Acompanyar el cicle festiu de la ciutat fent-ne partícip i integrant-hi diferents col·lectius i gent en la seva
organització, com el Carnaval, l’Ascensió, i les Festes de Nadal i Reis.
2016 /des Tenim participant en la cavalcada de reis a diverses entitats veïnals. El Campament Reial és en part
fruit d'aquestes col·laboracions.
2017 /gen S'ha donat resposta a aquesta acció atès que s'ha aconseguit que en les activitats del calendari festiu
s'hi integrin diferents entitats i col·lectius de l'àmbit de la cultura popular i tradicional, així com d'altres
entitats socials, veïnals i culturals.

Treballar l’espai públic com a espai que explica la història. Senyalització integrada en l’arquitectura i el
disseny dels espais.
Actualitzar el catàleg de patrimoni històric de la ciutat, incorporant-hi nous edificis, i integrant-hi noves
mirades.
Incorporar descomptes i bonificacions per a la rehabilitació de certs edificis catalogats i protegits i per a la
conservació d’aquests.
Promoure la identitat i el manteniment de la personalitat pròpia en l'arquitectura i l'urbanisme, sobretot al
centre històric de la ciutat. I la recuperació, rehabilitació i obertura d'espais singulars, facilitant i
acompanyant des de l'administració
04/04/2019
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Projectes de recuperació, conservació i difusió del Patrimoni cultural (històrico-artístic,
festiu, ...)
Accions
Recuperar les línies de publicacions històriques, de ciutat i d’autors locals, i crear-ne alguna de nova, en
conveni i amb acord, si és possible, amb editorials de l’entorn.
Promoure noves rutes a l’entorn natural i històric de coneixement del medi i de la nostra història.
2018 /jun S'ha fet l'Àlbum de cromos de la ciutat i els seus itirerais corresponents
2018 /des S'han creat nous itineraris des del Museu.

Incorporar les restes romanes trobades a l'entorn del carrer Sant Jaume, en els itineraris d'interpretació de
la història de la ciutat
2018 /jun

S'hi està treballant des del Museu.

Rehabilitar i dignificar els elements i els espais de les muralles de la ciutat i dels corredossos i crear-ne un
recorregut estable.
2018 /jun

Es treballa des del Museu i amb Obres i Projectes

Esports

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).
2018 /gen Es treballa pel reconeixement de Granollers com a ciutat esportiva, mitjançant diverses accions. Una
d'elles serà la marca 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
2017 /jul

Granollers serà seu campionat del Món d'Handbol femení 2021.

Organitzar el Campionat d'Espanya d'atletisme cadet
2016 /jul
2017 /jun

Celebrat els dies 9 i 10 de juliol.
Un any més, s'ha celebrat el Campionat a Granollers.

Joventut

Cultura i oci
Accions
Mantenir el Festival Musik'N'Viu com a festival d'estiu de música de referència a la comarca, ampliant la
seva projecció i treballar en l'entrada de noves entitats organitzadores que permetin la seva consolidació.
2016 /jun

L'edició de 2016 s'ha organitzat amb la participació de noves entitats en les modalitats KIDS i
FESTIVAL.
2017 /gen L'edició de 2017 s'ha organitzat amb la participació de noves entitats en les modalitats KIDS i
FESTIVAL

Seguir impulsant l'oferta pública d'oci nocturn de la ciutat a través dels diferents espais existents (GRA,
Roca Umbert, etc.).
2016 /jun
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Cultura i oci
Accions
2017 /gen Es manté durant l'any 2017 la programació dels cicles DNIT i CONCERTS DE LLUNA PLENA, com a
propostes d'oci nocturn.

Donar suport a les activitats d'oci alternatiu a la ciutat obertes a tothom.
2017 /gen Treball per identificar les activitats d'oci alternatiu.

Impulsar la col·laboració entre les entitats juvenils i equipaments culturals com la NauB1 per fomentar una
ampliació de la oferta d'oci nocturn de la ciutat
2016 /jun

S'ha afavorit la participació d'entitats juvenils en la programació de la NAUB1, en el marc del MUSIK N
VIU OFF 2016.
2017 /gen S'ha consolidat la participació d'entitats juvenils en la programació de la NAUB1, en el marc del
MUSIK N VIU OFF 2017.

Impuls a projectes de creació dels/les joves
Accions
Impulsar nous projectes d'expressió artística a nivell amateur amb els i les joves, oferint l'equipament
juvenil GRA com a espai per a la difusió de les seves primeres obres.
2018 /mar Concurs [És] Música, Gra d'Or, Mostra el teu Talent, enfocats a promocionar les habilitats artístiques
dels i les joves per fer-ne visible la creativitat i el talent, i impulsar-ne el creixement en el camp cultural
i creatiu.

Crear un espai de treball entre els diferents serveis i equipaments culturals de la ciutat per tal de fomentar
una programació cultural jove i fomentar l'accés dels joves a l'oferta cultural de la ciutat.
2017 /des Tenim el programa ETCÈTERA.
2018 /des Continuem treballant i ampliant el programa ETCÈTERA

Potenciar el desenvolupament de projectes conjunts entre el GRA i Roca Umbert per al foment, la
formació, la creació, la promoció i la difusió de projectes artístics juvenils.

Acció Comunitària i Benestar
Centres Cívics

Consolidar la xarxa de Centres Cívics com a equipaments de proximitat als barris i de la
cultura, l’educació i la participació ciutadana: Impulsar el teixit associatiu i incrementar la
participació ciutadana en l’entorn de cada Centre.
Accions
Revisió i actualització del Marc general de centres cívics (2016-2018)
2016 /des Convocada primera reunió de treball (intern) per debatre sobre una primera proposta per a la millora
de la programació de cursos per a entitats a Centres cívics.
2017 /jun Reunió de seguiment als centres cívics per valorar els canvis de contractació dels Talleristes per part
de les entitats residents. Han començat a funcionar també les taules de programació de cara a la
milora del cursos que ofereixen les entitats.
2018 /set S'inicia el nou curs de la Xarxa de centres cívics amb la nova gestió de la contractació dels talleristes
2018 /nov trobada de les 5 juntes de centre de cada Centre Cívic. Revisió de la programació del curs passat i els
canvis introduits segons la llei de transparència.

Definició d'un nou model de suport a les entitats en relació a la gestió de la programació
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2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Centres Cívics

Consolidar la xarxa de Centres Cívics com a equipaments de proximitat als barris i de la
cultura, l’educació i la participació ciutadana: Impulsar el teixit associatiu i incrementar la
participació ciutadana en l’entorn de cada Centre.
Accions
2017 /gen El nou contracte del servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la XCC s'otorga a
l'empresa DOBLE VIA,SCCL. S' incia al gener de 2017.

Modificació del contracte de gestió de centres cívics per gestionar des de l'Ajuntament les activitats autofinançades per les entitats
2017 /gen Entrada en vigor del nou contracte.

Revisió de la programació d'activitats i adaptació d'aquesta a les noves necessitats que es detectin
2016 /jun
2017 /jul
2017 /jul
2018 /jul

S'està revisant la programació. Concretament s'han introduit canvis als cursos TIC per facilitar més
accés a diferents col·lectius.
Es valora la continuitat de nous formats d'activitats per a públic familiar, com Diverdivendres i a Viu la
primavera.
Fins al mes de juliol 4.076 persones han participat a les activitats organitzades per centre cívics durant
el curs 2016-2017.
Fins al mes de maig s'han programat 152 cursos (70 la XCC; 71, entitats; i 11, PAC . Participants:
1.447 ( 573, a activitats de la XCC; 788, d'entitats; i 86, de PAC)

Fomentar la producció, la difusió i la formació cultural des dels centres cívics per a l’entorn
més proper però també pel conjunt de la ciutat.
Accions
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