Conclusions dels grups motors
Novembre del 2021

Treball realitzat per l’àrea de governança i polítiques públiques de l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona (IERMB).
Equip d’investigació de l’IERMB:
Marc Martí-Costa (Dir.)
Cecilia Conde López
Comissariat:

Oficina tècnica:

Mireia Cammany Dorr

Carme Barbany Ciurans

Fina Jerez Bernat

Gemma Roquet Rosàs

Arnau Queralt Bassa
Contingut elaborat a partir de les aportacions dels membres dels grups motors que consten en
aquest document.
Granollers, desembre del 2021

Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU:

Amb el suport de:

Compromís amb:
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Objectiu de la sessió: identificar al voltant de 5 grans problemàtiques de la ciutat, en l’horitzó
2030, dins de cada grup.

Ordre del dia comú a les tres sessions
Horari
5min

Activitat
Benvolguda i explicació de la sessió

Responsable
Comissaris/es

5min

Introducció Agenda 2030

15min

Presentació diagnosi del repte social

IERMB

10min

Dinàmica individual

IERMB

50min

Deliberació i construcció col·lectiva de problemàtiques

Comissaris/es - IERMB

10min

Resum de la deliberació

Comissaris/es - IERMB

5min

Agraïments i cloenda

Gemma Roquet

Comissaris/es

Àmbit social
Data: Dimecres, 17 de novembre 2021
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Granollers.
Hora: 18:00h- 20:00h
Nom

Cognoms

Fina

Jerez Bernat

Josep

Castillo i Adrián

Víctor

Galisteo Valera

Emilio

Martínez Losada

Lurdes

R Basolí

Paula

Aparicio Nériz

Magda

Tura Poma

Conclusions finals
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Repte de l’envelliment i problemàtiques vinculades
Regularització, suport i reconeixement de les tasques de cures
Inversió en salut mental (en totes les edats...)
Millora del servei públic dels serveis socials de la ciutat
Combatre la segregació escolar i foment d’una xarxa educativa a la ciutat
Garantir l’accés a la cultura per a tothom
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Manquen xarxes d’acollida per garantir l’inclusió social
Garantir l’accés a l’habitatge en funció del cicle vital de les persones
El lloguer sembla inaccessible
Nous enfocaments de les polítiques urbanístiques
Impuls a la participació local
Empoderament de les dones

Àmbit econòmic
Data: Dilluns, 22 de novembre 2021
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Granollers.
Hora: 18:30-20:30h
Nom
Mireia

Cognoms
Cammany Dorr

Gemma

Carbonell Muntal

Mercè

Chacón Delgado

David

Vázquez Losada

Daniel

Daniel Navarro Parejo

Santi

Martínez Farrero

Gemma

Barbany Arimany

Marc

Garcia Diéguez

Armand

Jordana Garcia

Àgueda

Ancochea

Pep

Pueyo Flaqué

Aliou

de Kinè

Conclusions finals
1. Problemàtica vinculada al mercat laboral (accés i condicions) que alhora té relació amb
la problemàtica relacionada amb l’accés a l’habitatge
2. Pol d’atracció/centralitat/especialització: governança de Granollers en el seu context
(visió supramunicipal). Potencialitats i febleses.
3. Equilibrar la potència del sector serveis i indústria a la ciutat o focalitzar en serveis de
qualitat
4. Dificultats per arribar als recursos públics/municipals
5. Problemàtiques d’emprenedoria-talent jove. Foment del talent jove local (FP).
6. Manca d’infraestructures tecnològiques als polígons d’activitat econòmica i a la ciutat
7. Cooperació intermunicipal per garantir alimentació sostenible
4

8. Manca de foment del comerç local.
Àmbit ambiental
Data: Dimarts, 23 de novembre 2021
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Granollers.
Hora: 18:00h- 20:00h
Nom

Cognoms

David

Lorente Ibáñez

Oriol

Baena Crespo

Aina

Planas Carbonell

Júlia

Muñoz Martínez

Albert

Riera Gaja

Agnès

Boixader i Corominas

Conclusions finals
1. Ús excessiu del vehicle privat en una ciutat amb un perímetre que s’ajusta per anar a
peu.
2. Necessitat de densificar la ciutat.
3. Barrejar mixtura d’usos
4. Manquen espais verds urbans de qualitat, i com a connectors urbans
5. Combatre la contaminació requereix governança multinivell i visió de ciutat a llarg
termini
6. Preservar usos agrícoles per garantir sistemes alimentaris sostenibles
7. Seguir protegint la gestió de l’aigua i del medi natural fluvial
8. Adaptació al canvi climàtic des de lo local
9. Falta de renovació dels polígons d’activitat econòmica
10. Manca d’eficiència energètica en els equipaments públics.
11. Impuls al reciclatge en la ciutat, amb campanyes de sensibilització.
Després d’aquetes sessions, es va fer un formulari en línia a tots els membres dels grups motors
perquè prioritzessin les problemàtiques, tenint en compte també, aquells punts febles identificats
pel plenari del Consell de Ciutat.
Aquesta priorització és el punt de partida de la segona sessió de treball dels grups motors.
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