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Objectiu de la sessió: identificar objectius de ciutat partint dels grans reptes i problemàtiques.
Les propostes s’estructuren i agrupen sota el paraigua de tres grans blocs temàtics: Ciutat
neutra, Cohesió social i Transformació urbana i econòmica, conceptes que s’associen als reptes
de la ciutat identificats en el procés d’organització del procés del Pla estratègic:
Concepte paraigua
Repte
Ciutat neutra
Fomentar la transició ecològica i fer front a
l’emergència climàtica
Cohesió social
Promoure la igualtat d’oportunitats i cohesió social.
No deixar a ningú enrere + Enfortir comunitats
Transformació urbana i econòmica
Treballar per la prosperitat econòmica i la
redistribució de la riquesa + Urbanisme/espai públic
Ordre del dia comú a les tres sessions
Horari
5min

Activitat
Benvolguda i explicació de la sessió

Responsable
Comissaris/es

5min

Presentació de les problemàtiques prioritzades

Cecilia Conde

15min

Identificació individual d’objectius

Comissaris/es + IERMB

40min

Construcció col·lectiva dels objectius

Comissaris/es + IERMB

20min

Deliberació

Comissaris/es - IERMB

10min

Resum de la deliberació

Comissaris/es - IERMB

5min

Agraïments i cloenda

Comissaris/es

Àmbit social
Data: Dimecres, 9 de febrer del 2022
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament i Zoom.
Hora: 18:00h- 20:00h
Nom

Cognoms

Fina

Jerez Bernat

Josep

Castillo i Adrián

Víctor

Galisteo Valera

Emilio

Martínez Losada

Lurdes

R Basolí

Sílvia

Escolano Colom

Magda

Tura Poma
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Conclusions finals
Objectiu: Avançar cap a una ciutat en xarxa interconnectada mitjançant espais públics verds,
amables i saludables:

Objectiu: Acabar amb la segregació escolar a la ciutat.

Objectiu: Programació cultural/científica de la ciutat, comuna i transversal, que arribi a tot
l’entorn educatiu.

4

Objectiu: Millorar la coordinació/xarxa comunitària entre els àmbits socials i de la salut, i avançar
en una administració proactiva, preventiva, més àgil i acurada en la intervenció.

Objectiu: Millorar l'accés a l'habitatge en totes les etapes de vida, tenint en compte diferents
"formes de vida" (cohabitatge, etc...)

Objectiu: Captació i retenció de talent
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Àmbit econòmic
Data: Dilluns, 14 de febrer del 2022
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Granollers.
Hora: 18:30-20:30h
Nom
Mireia

Cammany Dorr

Cognoms

Mercè

Chacón Delgado

David

Vázquez Losada

Daniel

Daniel Navarro Parejo

Santi

Martínez Farrero

Gemma

Barbany Arimany

Marc

Garcia Diéguez

Armand

Jordana Garcia

Pep

Pueyo Flaqué

Conclusions finals
Objectiu: Crear un entorn per a la creativitat i la innovació que permeti augmentar la
competitivitat, tot potenciant sectors existents i nous.
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Objectiu: Fomentar la capacitat de relació i de creació de xarxes en sectors específics, que facilitin
l’atracció i retenció de talent a la ciutat.

Objectiu: Millorar ambientalment els polígons d'activitat econòmica, promovent la mobilitat
sostenible, l'economia circular entre les empreses i la implementació d'energies renovables.

Objectiu: Millorar la taxa de supervivència de les noves empreses nascudes a Granollers a través
de programes d’acompanyament.
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Objectiu: Facilitar l’accés a l’habitatge per l’atracció i retenció del talent.

Objectiu: Millora de les alternatives al transport privat (modes, infraestructura, etc...) per garantir
una mobilitat més sostenible.

Objectiu: Establir vincles/aliances amb municipis de la conurbació per assolir una autosuficiència
alimentària del 20%.

Objectiu: Impulsar una administració pública local àgil i eficient.
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Àmbit ambiental
Data: Dimarts, 15 de febrer del 2022
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Granollers.
Hora: 18:00h- 20:00h
Nom

Cognoms

Arnau

Queralt Bassa

David

Lorente Ibáñez

Aina

Planas Carbonell

Albert

Riera Gaja

Agnès

Boixader i Corominas

Míriam

González Domínguez

Gemma

Carbonell Muntal

Conclusions finals
Objectiu: Millorar la qualitat i la quantitat d’espais verds a la ciutat, segurs i amb funcions de
connectors urbans amb l’entorn.

Objectiu: Fomentar projectes comunitaris per generar més cohesió social i resiliència als canvis.

9

Objectiu: Preservar àrees forestals i agrícoles de forma dialogada amb els municipis de l’entorn.

Objectiu: Disminuir la presència i circulació de cotxes i furgonetes a la major part de la ciutat per
reduir contaminació i fomentar noves dinàmiques socials.
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Objectiu: Assolir objectius de recollida selectiva, a través del canvi en el model de recollida de
residus, per exemple implantant el porta a porta.

Objectiu: Fomentar l’economia circular a nivell local en diferents àmbits, com per exemple
l’energètic.

Objectiu: Identificar i potenciar les singularitats competitives i complementarietats de Granollers
en el marc de la regió metropolitana de Barcelona.
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Objectiu: Adaptar els polígons industrials als reptes ambientals.

Objectiu: Adaptar la Formació Professional a les necessitats de la ciutat.

Objectiu: Reduir contaminació acústica a la ciutat.

Objectiu: Promoure una xarxa de suport per integrar col·lectius, facilitar recursos o posar a
disposició serveis.
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Objectiu: Promoure la connexió ferroviària amb ciutats de l’arc metropolità.

Després d’aquestes sessions, es farà un formulari en línia a tots els membres dels grups motors
perquè prioritzin els objectius, tenint en compte també, aquells que sorgeixin de tots els espais
de participació.
Aquesta priorització és el punt de partida de la tercera sessió de treball dels grups motors.
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