Ambaixadors de ciutat
Sessions de treball
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Amb el suport de:
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NOM
Alba Bosch (AB)
Bernat Coromines
(BC)

Carla Roda (CR)

Ciscu Margenat (CM)

Erik Valencia (EV)

Esther Nve Obiang
(ENO)

Fina Deumal (FD)
Gemma Terés (GT)

Laia València (LV)

Montserrat
Castellsagué (MC)

Oriol Montsant (OM)

PAÏSOS / CIUTATS ON
HA VISCUT
Califòrnia (2 anys)
Brussel·les (3 anys)
Àustria - Viena
(8anys) ara a Graz des
de fa mig any // 3
mesos a Dinamarca
França (Biarritz 8
mesos) Canadà Montreal (1 any)
Austràlia - Filip Island
(1 any)
EUA ( LA 7 anys)
Grècia (1 any)
Paris (2 anys)
Xile (17 anys)
França (1 any)
Gdansk, Polònia (3
anys)

21 anys visquent a
Granollers
Nascuda a València
Pares de Guinea
Equatorial
Londres (2 anys)
Escòcia (7 anys)
Alemanya (17 anys)
Bielorússia Minsk (4
mesos)
Ha viatjat a Israel i
Rússia
Països Baixos (26
anys)

Suïssa des del 1985 //
6 mesos a Camerun i
estades professionals
a Quebec, Exeter
(Anglaterra),
Nicaragua, Guinea
Bissau, Guinea
Conakry, Mali,
Algèria, Tongo
New York (5anys)
Itàlia-Milan (2anys i
mig)

PROFESSIÓ

EDAT

FILLS

Enginyera química
P&G
Professor d'Universitat
+ grup de recerca en
Biofísica

28 anys

No

45 anys

15 i 10 anys

Directora i editora de
cinema

31 anys

No

Actor, Pallasso i
saltimbanqui

59 anys

1

Professor educació
primària i secundària
// Músic i politòleg professor piano i violi,
gestor cultural
Cirurgiana Hospital de
Granollers

29 anys

No

48 anys

15, 13, 10
anys

Veterinària i monja
budista
Periodista –
especialitzada en
Europa de l’Est

51 anys

No

40 anys

11 i 13 anys

Comptable, Assessora
Financera e
Intermediària entre
Països Baixos i Espanya
Infermera

51 anys

3 fills

60 anys

25 i 26 anys

Enginyer però exerceix
departament de
compres de Coty,

41 anys

2 fills

3

1 any a Madrid

Sarah Edge (SE)

Susana Pinho Ferreira
(SP)

Ton Vilalta (TV)

País d’origen:
Anglaterra Austràlia,
Suïssa, Itàlia
País d’origen:
Portugal, Oporto
7 anys a Granollers i
després a St Eulàlia,
però sempre ha
treballat a Granollers
Itàlia, Mantova (15
anys)

cosmètica i fragàncieslidera part de
fragàncies de les
marques americanes
Directora Cambridge
school

63 anys

3 fills

Treballa a l’òptica
Vallpí

48 anys

11 i 17 anys

Coordinador Festival
literari 25e aniversari,
més important de
Itàlia (300 actes en 5
dies)

39 anys

Fill adoptat de
la Guinea (20
anys)
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INFORME 3
COHESIÓ SOCIAL
Festa de les cultures: festival d’un cap de setmana en que hi hagi parades de venda de menjars i
productes típics de diversos països del món, amb un escenari amb actuacions tot el dia, un espai de
lectures del món, un espai de discussió politico/filosòfica, un espai per esports de diverses parts del món
Guia del nouvingut: guia de recursos per les persones nouvingudes, amb informació de com fer tots els
tràmits, associacions, entitats, activitats, plànol, etc etc
Policia local de proximitat: policia que estigui al carrer per conèixer i donar confiança al ciutadà.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Referèndums: que cada any es facin de 4 a 6 referèndums per exemple. Els referèndums serveixen per
implicar els ciutadans a la ciutat i també per fer processos de conscienciació i creixement de la població.
Es pot repetir un referèndum sobre un mateix tema, més d’una vegada, fins que tant el consistori com el
ciutadà està a punt per implementar cert canvi

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Regulació del lloguer: per tal d’evitar la inflació de preus i donar la oportunitat a tothom de tenir un sostre
i habitatge amb condicions

EDUCACIÓ
Aposta per la Formació Professional: per tal de que els ciutadans puguin estudiar el que volen a prop. Que
sigui ensenyament de qualitat i això també fa que el teixit d’oficis i professionals de les especialitats es
vulguin quedar i així tenir serveis de qualitat a Granollers.
Aposta per un projecte universitari de referència: buscar de forma activa ser un centre universitari de
referència que depengui d’alguna de les universitats punteres ja existents. Per oferir estudis de qualitat a
prop i així també hi ha més possibilitats de que el talent es quedi.
Espai públic per compartir tesis, treballs i projectes amb la ciutadania: permet als estudiants de compartir
els seus projectes amb familiars i amics de manera més amplia, però també ajuda a l’educació de la
població i de que es creïn sinergies locals amb persones de talent. Es pot fer en una plaça o un
equipament públic. I pot ser una setmana a l’any per exemple.
ESPAIS PÚBLICS
Dinamització de les places: activitats diàries com lectures, intercanvis, manualitats, caminades etc per
gent gran i persones que tenen temps durant el dia. Saber que quan surts al carrer els dies de cada dia,
els espais públics s’estan fent servir i així la gent s’aïlla menys, creant més benestar social.
Mobiliari urbà per poder estudiar el jovent en espais públics exteriors (no només biblioteques). Com les
taules i bancs que s’han posat a Roca Umbert, que es poguessin trobar a diversos punts de la ciutat. Fins i
tot podrien tenir cobert i senyalètica encoratjant a la gent a estudiar, llegir etc
Potenciar els parcs infantils fets amb materials naturals (sorra, fusta, gespa..) i educatius
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Apostar i ampliar els espais verds: ampliar les zones verdes del voltant del riu, expandir el parc municipal,
cobrir les vies amb espais verds
Campanya “Granollers posa’t guapa” perquè tots els ciutadans cuidin l’aspecte de les seves cases, pisos i
propietats, així com inversió de l’ajuntament per crear més espais bonics i atractius per els ciutadans i els
visitants
La plaça de la música, on la gent hi pogués tocar i anar a escoltar música.
Espais per les mascotes: SI tenen més espais, estaran menys estressats i els seus propietaris també. Aniria
bé tenir almenys un camp a Palou per exemple, que fos un camp on es poden deixar córrer lliurement. Els
espais que hi ha, son necessaris, però en cal almenys un de gros.

MOBILITAT
Promoció de l’ús de la bicicleta: carrils pintats de colors (depenent si és encreuament o no etc) , carrers
alterns per cotxes/bicicleta, aparcaments tancats, conscienciació ciutadana, senyalització per bicicletes,
teoria i pràctica de bicicleta a les escoles. Donar bicicletes als ciutadans o facilitar que les puguin
comparar a molt bon preu. Arribar a acords amb les botigues de bicicletes perquè sigui fàcil arreglar-les o
que es puguin comprar a bon preu gràcies a que l’ajuntament en financi una part. Trobar eines per les
reparacions més senzilles en els aparcaments coberts. Que els mateixos regidors i/o persones conegudes
donessin exemple utilitzant la bicicleta.
Més zones d’aparcament públic a les entrades de la ciutat
Transport municipal gratuït des de les zones d’aparcament

CULTURA
Algun espai al museu o a Roca Umbert on puguin exposar els artistes locals de manera itinerant, encara
que no siguin coneguts, però perquè es puguin donar a conèixer

ENERGIES AMBIENTALS
Tots els equipaments públics haurien de tenir plaques solars no només per abastir els equipaments, sinó
també per distribuir als ciutadans en cas de produir-ne de més
Reduir la contaminació de l’enllumenat als carrers durant la nit
Empresa municipal d’aigües
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