Informe de la sessió amb el Plenari del
Consell de Ciutat
Dimecres 10 de novembre de 2021
Sala Gran del Teatre Auditori

Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU:

Amb el suport de:

Compromís amb:

2

NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS
23 persones.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda de la sessió i contextualització del Pla Estratègic 2030.
Presentació del Pla Estratègic 2030 i del funcionament de la sessió.
Debat en grups i detecció dels punts forts i febles per encarar els reptes de ciutat.
Posada en comú dels punts forts i febles sorgits del debat en grups de treball
Creació de la Comissió de Treball del Consell de Ciutat pel Pla Estratègic 2030.

PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES PER ENCARAR ELS REPTES DE CIUTAT
Fomentar la transició ecològica i fer front a l’emergència climàtica.
PUNTS FORTS
1. La dimensió de la ciutat. Els habitants es poden desplaçar d’un punt a un altre caminant,
en bicicleta o patinet sense necessitat d’utilitzar vehicles privats.
2. La ciutat té un entorn natural molt bo.
3. Granollers té moltes terres agràries i entre la ciutadania es percep una consciència
ecològica. Hi ha un potencial molt fort per explotar de Comerç local i de proximitat.
4. Els vehicles que recullen les deixalles són vehicles elèctrics.
PUNTS FEBLES
1. Contaminació provocada per la mala qualitat de l’aire. A Granollers només hi ha un
mesurador de la qualitat de l’aire en tota la ciutat, tot i així no mesura tots els aspectes
que poden ser nocius per la salut dels habitants. Hi ha la necessitat de controlar la
indústria de l’entorn de la ciutat.
2. Contaminació acústica provocada pels alts nivells de soroll als que està exposada la
ciutat.
3. Massa cotxes. Gran quantitat de vehicles que es desplacen dia a dia per dins la ciutat.
4. Manca d’espais verds. Les places de la ciutat són la gran majoria d’obra.
5. Connectivitat amb les vies verdes. Tot i tenir un entorn natural molt bo, falta condicionar
camins per accedir-hi.
6. Connectivitat amb els polígons industrials. Hi ha una manca de camins per accedir-hi
caminant (exemple P.I. del Coll de la Manya) i una mala comunicació en transport públic.
Treballar per la prosperitat econòmica i la redistribució de la riquesa.
PUNTS FORTS
1. Teixit comercial dinàmic i diversificat.
2. Important xarxa d’entitats i oferta cultural, element que té també important incidència
en el dinamisme econòmic.
PUNTS FEBLES
1. Altes taxes d’atur, especialment juvenil.
2. Treball precari i temporal.
3. Desigualtats econòmiques importants entre diverses zones de la ciutat.
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4. Necessitat de renovació del teixit industrial: més ecològic i amb obertura a nous sectors
amb perspectiva de futur.
5. Hàbits de consum que no fomenten la proximitat ni la sostenibilitat dels productes o
serveis consumits. Afebliment del teixit comercial local.
6. Bretxa digital que té incidència entre alguns sectors de població.
7. Necessitat de fomentar l’educació des d’una perspectiva àmplia per a millorar
ocupabilitat, hàbits de consum, reduir bretxa digital, etc.
Promoure la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. No deixar ningú enrere.
PUNTS FORTS
1. Les entitats socials i el teixit associatiu són fortes i tenen molta capacitat de donar
resposta a les necessitats, especialment aquelles que són de caràcter urgent i a les
que l'administració no pot donar resposta.
2. Oferta de formació: malgrat les dificultats d'accés, hi ha una bona oferta des de centres
com els centres d’adults i de normalització lingüística, d’acollida, etc.
PUNTS FEBLES
1. Manca d'accés a la formació no reglada (lingüística, d'inserció laboral, etc.) per persones
en situació de vulnerabilitat.
2. Mala gestió en la inclusió de col·lectius vulnerables (conciliació familiar, llengua...)
3. Mancances per part de l’Administració en la gestió de tràmits, provocada per la lentitud
burocràtica i per la manca de professionals de l’àmbit social.
4. Mancances en l’oferta d’oci pels joves. Actualment està allunyat del centre, manca oferta
d'activitats alternatives a l'oci de festa nocturn, i manca el suport i comunicació fluïda per
part de l'administració.
5. Mancances de centres de menors, d'integració i altres serveis d'acollida.
6. Mancances d’espais de trobada i cohesió que permetin la generació de xarxes entre
col·lectius de diferents procedències i estils de vida.
Enfortir comunitats i fomentar la innovació pública.
PUNTS FORTS
1. Entitats que fan d’intermediaris i supleixen la xarxa social on haurien de tenir més suport
i accés a l’administració.
2. Entitats culturals que tenen una gran oferta, però que no tenen recursos per ser
accessibles a tots els col·lectius.
PUNTS FEBLES
1. Sistema de funcionariat. Descentralitzar l’administració. Agilitzar els tràmits.
2. La participació ciutadana no té resultats. Després dels processos no es sap si hi ha accions
que s’han dut a terme o no i per què.
3. Envelliment de la població. Manca de pisos tutelats. Sistema de cohabitatge.
4. Falten més projectes culturals/esportius ajudats econòmicament. Generar un sistema
més fàcil de difusió.
5. Les entitats no tenen coneixement de què fan altres entitats d’un mateix sector.
6. La ciutadania de Granollers no coneix la ciutat fora del seu nucli habitual.
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