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Resum executiu 

A mitjans de l’any 2008 l’Ajuntament de Granollers va iniciar el procés d’elaboració 

del Segon Pla Estratègic de la ciutat. Per tal que tota la població pogués participar 

en la definició dels projectes de Granollers del futur, es va posar en marxa un procés 

participatiu que ha durat dos anys. Un dels elements participatius d’aquest procés 

és l’Enquesta Ciutadana. L’Enquesta Ciutadana és concebuda com un moment 

d’opinió. Es tracta d’un espai de mobilització important ja que té com a objectius 

implicar com a més ciutadans i ciutadanes millor, informar a tota la població de 

l’existència del Pla, arribar a col·lectius que potser no participarien en altres espais i 

recollir tantes opinions i propostes com sigui possible. L’Enquesta es va poder 

respondre en format paper i en format online durant la primera quinzena de març 

del 2010. 

L’Enquesta Ciutadana del Segon Pla Estratègic de Granollers ha estat contestada 

per 813 persones. El 52% dels participants són dones. Quant a l’edat, tot i que hi ha 

un 29% dels participants que no ha contestat. El 39% són joves de 15 a 24 anys. Una 

sisena part dels què han respost tenen estudis de batxillerat o d’EGB-ESO, una quarta 

part tenen estudis universitaris. El 70% dels participants resideixen a Granollers. 

D’aquests, gairebé la meitat fa més de 20 anys que hi resideixen. La major part dels 

participants que no resideixen a Granollers resideix o bé a un dels tres municipis de la 

conurbació urbana (Canovelles, Les Franqueses o la Roca del Vallès) o bé a un 

municipi de la resta de la comarca. 

El 40% dels participants tenien coneixement del Segon Pla Estratègic. D’aquests, 

el 33% en té coneixement pel butlletí municipal. Més de la meitat dels participants 

consideren molt important elaborar un pla estratègic de ciutat.  

Els principals avantatges de Granollers citats pels participants tenen a veure amb 

l’oferta de serveis a la ciutat, ja sigui l’oferta de serveis públics i privats (sanitaris, 

culturals o esportius)  o la varietat d’oferta comercial i concentrada al centre de la 

ciutat. Altres avantatges citats tenen a veure amb les característiques del municipi i la 

relació amb el seu entorn (dimensions del municipi, bona comunicació amb l’exterior i 

ubicació geogràfica). S’observen algunes diferències en les respostes en relació al 

sexe, l’edat i el lloc de residència.  

Els principals problemes de Granollers citats pels participants estan clarament 

relacionats amb la mobilitat (dificultats per trobar aparcament, problemes de circulació 

interna a la ciutat i excés de trànsit). La manca d’oferta d’oci i de centres comercials al 

centre i l’aspecte de manteniment i neteja dels espais públics també són problemes 

esmentats de manera reiterada. S’observen algunes diferències en les respostes en 

relació al sexe, l’edat i el lloc de residència. 

La part central de l’Enquesta estava orientada a conèixer la valoració dels participants 

sobre alguns dels projectes recollits en el Segon Pla Estratègic i que es van 

seleccionar per a ser consultats en l’Enquesta Ciutadana. En general, els resultats si 

bé apunten a projectes més prioritaris que d’altres, presenten respostes força 

equidistribuïdes, la qual cosa mostra un important consens en els projectes. En tots els 

casos s’observen diferències segons sexe i edat. 
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En relació als projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i 

l’accessibilitat, hi ha un suport bastant similar als cinc projectes del SEGON Pla 

Estratègic que es van seleccionar per consultar en l’Enquesta Ciutadana. No obstant, 

el projecte amb més suport és el que fa referència a la millora de la mobilitat i la 

recuperació d’espais per als vianants. Seguit per preservar els espais naturals de 

l’entorn de la ciutat i connectar-los amb altres espais de la comarca.  

Quant als projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic 

de la ciutat, la meitat de les respostes es reparteixen equitativament entre dos 

projectes: desenvolupar els estudis de formació professional en coordinació amb les 

empreses de la comarca i esdevenir ciutat de referència en l’atenció a la gent gran i a 

persones amb problemes d’autonomia fomentant la investigació i la ubicació 

d’empreses del sector. 

En relació als projectes més importants per millorar el benestar de les persones i 

la cohesió social, destaca el projecte d’adaptar els serveis sanitaris públics a les 

necessitats de la població seguit pel de promoure els hàbits saludables. 

Si ens fixem amb els projectes més importants per millorar la formació, la cultura i 

l’esport a la ciutat, es pot observar com les respostes es distribueixen de forma força 

homogènia, generant un nivell de suport equivalent en tots ells. No obstant, els 

projectes d’impulsar la pràctica de l’esport com a element educatiu i de transmissió de 

valors i millorar els espais culturals per facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura són 

els projectes que han rebut un suport lleugerament major que els altres. 

Per últim, davant la pregunta oberta d’assenyalar cinc projectes importants no 

recollits en la resta de l’Enquesta Ciutadana del Segon Pla Estratègic, els 

projectes més citats són els relacionats amb la promoció de la mobilitat sostenible 

(millora del transport públic interurbà o extraurbà, foment de l’ús de la bicicleta). 

Seguits per aquelles propostes referents a l’ampliació, millora i manteniment dels 

espais públics (parcs, places i zones verdes). La tercera proposta més citada ha estat 

millorar i diversificar l’oferta d’oci a la ciutat, seguida per millorar i diversificar els espais 

de trobada per als joves i ampliar l’oferta d’equipaments públics. 
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1.1 Context i estructura de l’informe 

 

A mitjans de l’any 2008 l’Ajuntament de Granollers va iniciar el procés d’elaboració del 

Segon Pla Estratègic de la ciutat, un document que defineix com vol ser la ciutat en els 

propers anys. Per tal que tota la població pogués participar en la definició dels 

projectes de Granollers del futur, es va posar en marxa un procés participatiu que ha 

durat dos anys. Un dels elements participatius d’aquest procés és l’Enquesta 

Ciutadana. 

L’Enquesta Ciutadana és concebuda com un moment d’opinió. Es tracta d’un espai de 

mobilització important ja que té com a objectiu principal implicar com a més ciutadans i 

ciutadanes millor i recollir tantes opinions i propostes com sigui possible. 

Concretament el seu objectiu és conèixer l’opinió de la ciutadania sobre algunes de les 

propostes obtingudes fins ara en el procés d’elaboració del Segon Pla Estratègic de 

Granollers així com recollir noves propostes. 

 

L’informe que presentem consta de tres parts. 

- D’una banda, un primer bloc metodològic on es descriu la metodologia utilitzada en 

aquest procés. Concretament s’explica què és una Enquesta Ciutadana, el 

procediment que s’ha seguit per elaborar el qüestionari i la mostra i, per últim, el 

procés de difusió i comunicació a la ciutadania.  

 

- D’altra banda, un segon bloc en què es presenten els resultats de l’Enquesta 

Ciutadana. En aquest bloc es presenten els resultats de l’Enquesta Ciutadana 

sobre el Segon Pla Estratègic de Granollers a través de les opinions i propostes 

dels participants així com el seu perfil sociodemogràfic. 

 

- Finalment, el tercer bloc el constitueix els annexes. En aquests annexes es 

presenten dades complementàries derivades d’explotacions específiques de 

l’Enquesta Ciutadana segons les característiques dels participants. Es troba, així, 

un llistat dels resultats de l’Enquesta Ciutadana segons les característiques de la 

població que hi ha participat. Amb aquest objectiu, s’han realitzat tres explotacions: 

la primera, presenta un recull de taules amb els resultats de l’Enquesta segons 

sexe de l’entrevistat, edat i lloc de residència actual. La segona, presenta les 

respostes exclusivament del col·lectiu de joves fins a 18 anys. Aquesta explotació 

dóna resposta a l’interès que hi havia en aquesta Enquesta per arribar a un 

col·lectiu que tradicionalment havia participat poc en el procés d’elaboració del 

Segon Pla Estratègic de Granollers. Per últim, es presenten les respostes dels 

participants de 19 i més anys, com a complement a l’annex referent al col·lectiu de 

joves fins a 18 anys. 
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2.1 Objectius de l’Enquesta Ciutadana 

 

L’enquesta ciutadana és una tècnica quantitativa que s’utilitza en metodologies 

participatives i que parteix d’una enquesta estàndard distribuïda a un univers de 

població determinat. Aquesta tècnica permet extreure dades mesurables de les 

opinions dels ciutadans sobre el tema plantejat.  

En el cas del Segon Pla Estratègic de Granollers, l’Enquesta Ciutadana tenia els 

següents objectius: 

- arribar al major nombre de població possible, recollint un gran nombre 

d’opinions de ciutadans i ciutadanes sobre alguns projectes obtinguts en el 

Segon Pla Estratègic de Granollers i recollint noves propostes; 

- informar a tota la població de l’existència del Pla; 

- arribar a col·lectius que potser no participarien en altres espais. 

Per tant, l’Enquesta Ciutadana té una doble funció, com a eina de consulta i com a 

mitjà de difusió i informació.  

 

2.2 Elaboració del qüestionari 

 

La tècnica utilitzada per recollir la informació va ser l’enquesta per qüestionari. Per a la 

confecció del qüestionari es va treballar a partir de la documentació obtinguda en el 

procés d’elaboració del Segon Pla Estratègic de Granollers, bàsicament a partir dels 

projectes i propostes obtingudes fins aquell moment. Un cop recollit tot el material es 

va elaborar el qüestionari i es va planificar el seu format. El redactat del qüestionari va 

ser elaborat conjuntament amb el Grup Impulsor encarregat de la coordinació del Pla 

Estratègic. 

El qüestionari havia de ser general i planer per permetre que qualsevol persona no 

tingués dificultats per respondre’l ni necessités aclariments. A la vegada també havia 

de ser curt per afavorir el màxim de participació. En aquest sentit, es va plantejar un 

qüestionari que combinava preguntes obertes i preguntes tancades. Les primeres 

permeten que la persona respongui sense la imposició d’unes opcions i s’expressi amb 

les seves paraules, fet que permet obtenir matisos i reflexions que d’altra manera no 

s’aconseguirien. Les segones obliguen a la persona a escollir una, dues o establir 

prioritats entre diferents opcions ja establertes. 

El qüestionari comptava amb 15 preguntes distribuïdes en tres blocs. Un primer bloc 

introductori de 4 preguntes on es demanava als participants sobre els principals 

avantatges i els principals problemes de Granollers així com el grau de coneixement 

del Segon Pla Estratègic i la valoració de la seva importància. Un segon bloc de 5 

preguntes vinculades directament als projectes del Segon Pla Estratègic. En aquest 

bloc es demanava als participants que prioritzessin entre una selecció de projectes del 

Segon Pla Estratègic que es presentaven agrupats segons grans àmbits. En aquest 
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bloc, es va posar especial èmfasi en el procés de formulació dels projectes a 

l’Enquesta Ciutadana adaptant-los a un llenguatge clar i entenedor adequat a les 

característiques de l’Enquesta. I per últim, un tercer bloc de 6 preguntes on es recollien 

dades sociodemogràfiques de les persones que van respondre l’Enquesta. 

Al final del qüestionari es donava la possibilitat d’explicar algun projecte amb més 

detall enviant-lo a una adreça postal o a una adreça de correu electrònic. 

El tractament estadístic de les respostes i l’edició de les taules i gràfics s’ha fet amb el 

paquet estadístic SPSS 15.0 i el full de càlcul Microsoft Excel. 

 

2.2.1 Qüestionari en paper 

El qüestionari va ser editar en format tríptic, i a banda de les preguntes, hi havia un 

apartat amb informació sobre el Segon Pla Estratègic i informació sobre el 

procediment de l’Enquesta (on portar l’Enquesta un cop l’hagi contestada, el calendari, 

on trobar més informació, etc.). 

 

Portada, informació genèrica del Segon Pla Estratègic, i contraportada 
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Preguntes del bloc introductori 

 

Preguntes vinculades directament als projectes del Segon Pla Estratègic 
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Dades sociodemogràfiques dels participants i informació de contacte 

 

 

2.2.2 Qüestionari web 

El qüestionari web tenia exactament les mateixes preguntes que el qüestionari en 

paper, en un format lleugerament diferent aprofitant les característiques pròpies del 

mitjà. Per exemple, no permetia més de 3 respostes en les preguntes relacionades 

amb els projectes, i els avantatges i inconvenients tenien una caixa de text cada un. 
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Informació sobre el Segon Pla Estratègic i preguntes del bloc introductori 
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Preguntes vinculades directament als projectes del Segon Pla Estratègic 
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Dades sociodemogràfiques dels participants i informació de contacte 
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2.3 Mostra i procediment de difusió 

 

L’Enquesta Ciutadana era oberta a tothom. En definitiva, la podia respondre qualsevol 

persona relacionada amb Granollers, residís o no a la ciutat i de qualsevol edat.  

 El qüestionari es va distribuir de quatre maneres diferents: 

- Enviament per correu postal a totes les llars de Granollers. L’Enquesta es va 

enviar dins el butlletí municipal del mes de març. 

- Distribució d’enquestes a fleques del municipi i equipaments municipals (veure 

Annex IV: Llistat d’establiments col·laboradors i equipaments) 

- Distribució d’enquestes als centres de secundària (primer i segon de 

batxillerat). L’equip tècnic del Segon Pla Estratègic va voler incidir especialment 

en la població jove ja que la seva participació havia estat molt reduïda en altres 

moments del procés participatiu. 

- L’Enquesta també es va penjar a l’espai participatiu de la web del Segon Pla 

Estratègic www.plaestrategicgranollers.cat. 

 

La distribució de l’Enquesta es va fer a principis de març de l’any en curs. Les 

persones que van voler respondre el qüestionari van tenir 15 dies per dipositar 

l’Enquesta a les bústies distribuïdes a l’Ajuntament, a equipaments municipals i a 

fleques de la ciutat. 

L’enviament de l’Enquesta es va fer dins el butlletí municipal del mes de març. Dins el 

butlletí hi havia un article explicant els objectius del qüestionari i convidant la gent a 

participar. L’Enquesta web també va estar penjada a la web del Pla Estratègic des del 

24 de febrer fins al 15 de març de 2010. 

L’Enquesta Ciutadana del Segon Pla Estratègic de Granollers ha estat contestada per 

813 persones, 450 de les quals ho han fet en format paper i 363 en format online. 

L’enquesta, potencialment, podia ser contestada per qualsevol persona relacionada 

amb Granollers, resident o no a la ciutat, i sense limitació d’edat. Dels 813 participants, 

568 eren residents a Granollers i 196 residien fora del municipi. No hi ha informació 

dels 49 participants restants. Pel que fa a l’edat, l’Enquesta l’han contestada persones 

de 8 a 83 anys. No obstant cal tenir en compte que en els resultats s’observa un biaix 

en relació a l’edat, degut a una de les vies de distribució de l’enquesta. De fet, 372 

respostes són d’IES (180 en paper i 192 a la web). Com ja s’ha comentat, es va fer un 

especial esforç en promoure la participació dels joves de 16 a 18 anys dels centres 

educatius de secundària. A l’apartat 3.1 d’aquest informe es pot consultar amb més 

detall el perfil dels participants.  

 

 

 

http://www.plaestrategicgranollers.cat/
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2.4 La comunicació  

 

El Departament de Comunicació de l’Ajuntament es va implicar especialment per 

donar a conèixer l’Enquesta Ciutadana, concretament es va dissenyar un Pla de 

Comunicació amb diverses accions comunicatives a través de la ràdio municipal, el 

butlletí Granollers Informa, la web del Pla Estratègic, cartells informatius i roda de 

premsa. El seguiment informatiu també es va fer per part de la premsa escrita de 

caràcter local i comarcal. 

Es van programar falques a l’emissora municipal Ràdio 7 Vallès, de l’1 al 14 de març 

amb l’objectiu d’informar del procés i del termini màxim de lliurament de les enquestes. 

El dimarts 23 de febrer es va convocar una roda de premsa amb l’objectiu de presentar 

la fase final d'elaboració del Pla estratègic i l'explicació del procés de participació 

ciutadana a través de l'Enquesta que es feia arribar a totes les cases dins del butlletí 

municipal. Es van emetre informacions a El 9 Nou, Revista del Vallès, Línia Vallès, 

Ràdio 7 Vallès, Vallès Oriental Televisió i Canal Català de Notícies. 

A la pàgina 11 del butlletí municipal Granollers Informa que va sortir a finals de febrer 

s'informava de la darrera fase d'elaboració del Pla estratègic de Granollers i 

s'explicava que encartat en aquest número es podia emplenar l'enquesta. A més, un 

anunci ocupava tota la contraportada del butlletí relacionant tots els forns de pa i 

equipaments de la ciutat on es podien dipositar les enquestes emplenades. 

Paral·lelament es van distribuir cartells informatius a botigues i equipaments i també es 

van fer uns plòters grans que ocupaven tot l'espai dels plafons que tenim als diferents 

barris de la ciutat. 

Per últim, es van personalitzar totes les urnes amb la imatge de la campanya; la web 

municipal www.granollers.cat informava del procés; l’Enquesta es podia respondre des 

de la web del Pla Estratègic www.plaestrategicgranollers.cat i es va fer difusió interna 

per al personal de l'Ajuntament i a tots els organismes i empreses municipals. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.granollers.cat/
http://www.plaestrategicgranollers.cat/
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3. Resultats de l’Enquesta 
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3.1 El perfil dels participants 

3.1.1 Sexe i edat 

 

L’Enquesta Ciutadana del Segon Pla Estratègic de Granollers ha estat contestada per 

813 persones. Si analitzem aquestes dades segons les característiques dels 

participants, veiem, com, en primer lloc, han participat més dones que homes. 

Concretament un 52% de dones davant un 42% d’homes. No obstant, cal matisar que 

un 6% dels participants no ha respost aquesta pregunta.    

 

Taula 1. Participants segons sexe 

 

 

 

Gràfic 1. Participants segons sexe 

 

En segon lloc, pel que fa a l’edat i analitzant els grans grups, s’observa com el 

col·lectiu de joves ha estat el que ha participat en major mesura: fins a un 39,4% dels 

participants eren menors de 25 anys. Aquesta sobrerepresentació s’explica per l’esforç 

de convocatòria que es va fer en els cursos de batxillerat. El col·lectiu de gent adulta 

representa també un percentatge significatiu: el 26,8% (11,1% d’entre 25 i 39 anys 

15,7% de 40 a 64 anys). Les persones de 65 anys i més suposen un percentatge més 

reduït de les respostes: 4,4%. Finalment, cal destacar l’elevat percentatge de persones 

que no has respost la seva edat i que suposen el 29,4% dels participants. A la taula 2 

es poden veure aquestes dades. Amb tot, l’edat mitjana dels participants ha estat de 

30,2 anys.  

Taula 2. Edat dels participants per grans grups 

  Absolut Percentatge 

   

Nens (0-14) 6 0,7 

Joves (15-24) 314 38,6 

Adults joves (25-39) 90 11,1 

Adults grans (40-64) 128 15,7 

Gent gran (65 i més) 36 4,4 

NC 239 29,4 

Total 813 100,0 

 

Home
42%

Dona
52%

NC
6%

Absolut Percentatge

Home 341 41,9

Dona 425 52,3

NC 47 5,8

Total 813 100,0
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Per la seva banda a la taula 3 es presenta la distribució dels participants segons l’edat 

per grups quinquennals, la qual cosa permet una anàlisi més concreta. A la taula 

s’observa com és el col·lectiu de 15 a 19 anys els que, efectivament, han respost en 

major mesura a l’Enquesta (33,9%). La piràmide d’edats mostra de forma gràfica i 

sintètica el perfil dels participants segons sexe i edat (gràfic 2). 

Taula 3. Edat dels participants segons agrupació quinquennal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Piràmide d’edats: distribució dels participants segons sexe i edat 

 

30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

De 0 a 4

De 5 a 9

De 10 a 14

De 15 a 19

De 20 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 39

De 40 a 44

De 45 a 49

De 50 a 54

De 55 a 59

De 60 a 64

De 65 a 69

De 70 a 74

De 75 a 79

De 80 a 84

De 85 a 89

De 90 a 94

De 95 i més anys

Dones Homes 

Absolut Percentatge Percentatge

acumulat

De 5 a 9 1 0,1 0,2

De 10 a 14 5 0,6 1,0

De 15 a 19 276 33,9 49,2

De 20 a 24 37 4,6 55,7

De 25 a 29 27 3,3 60,4

De 30 a 34 30 3,7 65,6

De 35 a 39 33 4,1 71,4

De 40 a 44 31 3,8 76,8

De 45 a 49 36 4,4 83,1

De 50 a 54 41 5,0 90,2

De 55 a 59 11 1,4 92,1

De 60 a 64 9 1,1 93,7

De 65 a 69 15 1,8 96,3

De 70 a 74 7 0,9 97,6

De 75 a 79 6 0,7 98,6

De 80 a 84 8 1,0 100,0

No contesta 240 29,5

Total 813 100,0
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3.1.2 Nivell d’estudis 

 

Respecte al nivell d’estudis, a la taula 4 s’observa que més de la meitat dels 

participants tenen estudis secundaris o universitaris. Concretament un terç dels 

participants han cursat EGB o ESO, un terç ha cursat batxillerat, BUP, COU o FP i una 

quarta part té estudis universitaris. Hi ha molt poca participació de persones sense 

estudis o amb estudis primaris incomplerts1.  

 

Taula 4. Nivell d’estudis dels participants 

 

 

 

Gràfic 3.  Nivell d’estudis dels participants 

 

 

3.1.3 Lloc de naixement 

 

Pel que fa a l’origen, una mica més de la meitat dels participants són nascuts a 

Granollers (veure taula 5). Si ens fixem amb el 40% dels participants no nascuts a 

Granollers, podem veure com el seu lloc d’origen és divers: un 10% d’aquests ha 

nascut a municipis de la resta de la comarca del Vallès Oriental, el 43% és nascut a la 

resta de la Regió Metropolitana de Barcelona i el 21% és nascut a la resta de l’estat 

espanyol. A la taula 6 també es pot observar com 22 dels participants han nascut a 

l’estranger i que suposen el 6,7% dels participants.  

  

                                                           
1
 No obstant, cal fer un breu incís metodològic ja que a la pregunta sobre nivell d’estudis no es va especificar si havien 

de ser estudis finalitzats o en curs, això implica que les persones han pogut respondre tant els estudis finalitzats com 

els estudis en curs. És especialment rellevant tenir-ho en compte atès el gran nombre de participants joves que estan 

cursant el batxillerat.  

Absolut Percentatge

Sense estudis 5 0,6

Primària incompleta 34 4,2

EGB, ESO 265 32,6

Batxillerat, BUP, COU, FP 267 32,8

Universitaris 202 24,8

NC 40 4,9

Total 813 100,0

Sense 
estudis

1%

Primària 
incompleta

4%

EGB, ESO
32%

Batxillerat, 
BUP, COU, 

FP

33%

Universitaris
25%

NC
5%
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Taula 5. Participants nascuts a Granollers 

 

 

 

 

Gràfic 4. Participants nascuts a Granollers 

 

 

 

Taula 6. Lloc naixement de les persones no nascudes a Granollers 

  Absolut Percentatge 

Resta de la comarca 35 10,7 

Resta de la Regió Metropolitana de Barcelona 140 42,9 

Resta de Catalunya 26 8,0 

Resta de l'Estat Espanyol 68 20,9 

Estranger 22 6,7 

NS/NC 35 10,7 

Total 326 100,0 

 

Gràfic 5. Lloc naixement de les persones no nascudes a Granollers 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Enquesta es va demanar també els anys que fa que els participants no nascuts a 

Granollers hi viuen. A la taula 7 es pot observar com la majoria dels participants hi 

viuen des de fa molts anys: de mitjana, els participants no nascuts a hi viuen des de fa 

21,6 anys. el 26,5% hi viu des de fa entre 10 i 19 anys i el 43% de les persones que no 

han nascut a Granollers declara que fa més de 20 anys que hi viuen. 

Sí
55%

No
40%

NC
5%

Absolut Percentatge

Sí 448 55,1

No 326 40,1

NC 39 4,8

Total 813 100,0

Resta de la 
comarca
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Taula 7. Participants no nascuts a 

Granollers per anys que fa que hi viuen 

 

 

 

Gràfic 6. Participants no nascuts a 

Granollers per anys que fa que hi viuen 

 

3.1.4 Lloc de residència 

 

La majoria de les persones que han participat en l’Enquesta Ciutadana són residents a 

Granollers: gairebé tres quartes parts dels participants resideixen a Granollers, mentre 

que una quarta part resideix a altres municipis.  

Els participants que resideixen a Granollers, han respost amb diferent intensitat 

segons el barri de residència. A la taula 8, es pot observar com una quarta part dels 

participants resideix al barri del centre. Seguits pels participants que resideixen als 

barris de Font Verda, Tres Torres i Sant Miquel. Pel que fa als barris  amb menor 

participació destaquen Can Mònic i Palou com els barris on menys gent va respondre 

l’Enquesta Ciutadana. Aquest fet es podria explicar perquè són barris disseminats, 

allunyats del centre i amb poca població.  

Taula 8. Participants per barri de residència 

  Absolut Percentatge 

Can Bassa 17 3,0 

Granollers centre 122 21,5 

Can Gili 14 2,5 

Can Mònic 0 0 

Congost 8 1,4 

Sota Camí Ral 24 4,2 

Font Verda 67 11,8 

Granollers Nord 23 4,0 

L'Hostal 11 1,9 

Instituts 22 3,9 

Joan Prim Centre 11 1,9 

Lledoner 16 2,8 

Palou 4 0,7 

Ponent 21 3,7 

Sant Miquel 46 8,1 

Tres Torres 52 9,2 

NC 110 19,4 

Total 568 100,0 

Absolut %

De 0 a 4 17 7,5

De 5 a 9 34 15,0

De 10 a 14 34 15,0

De 15 a 19 26 11,5

20 i més anys 97 42,9

NC 18 8,0

Total 226 100,0

De 0 a 4
8%

De 5 a 9
15%

De 10 
a 14
15%

De 15 a 
19

11%

20 i més 
anys
43%

NC
8%
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Pel que fa als participants que no resideixen a Granollers, tal i com s’observa a la taula 

10, la major part resideix o bé a un dels tres municipis de la conurbació urbana (a 

Canovelles hi resideixen el 12,8% dels participants, a La Roca del Vallès el 15,8% i a 

Les Franqueses del Vallès el 9,7%)  o bé a un municipi de la resta de la comarca, 

representant el 38% i el 51% respectivament. 

 

Taula 9. Participants residents a 

Granollers 

 

 

 

Gràfic 7. Participants residents a Granollers 

 

 

 

Taula 10. No residents a Granollers segons 

àmbit territorial de residència 

 

 

Gràfic 8. No residents a Granollers segons àmbit 

territorial de residència 
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NC
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Absolut Percentatge

Canovelles 25 12,8

La Roca del Vallès 31 15,8

Les Franqueses del Vallès 19 9,7

Resta de la comarca 100 51,0

Resta de la Regió Metropolitana de Barcelona 5 2,6

Resta de Catalunya 8 4,1

NS/NC 8 4,1

Total 196 100,0
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3.2 Valoració global del municipi 

3.2.1 Percepció sobre els principals avantatges de Granollers 

 

Per conèixer la percepció dels ciutadans i ciutadanes de Granollers sobre els 

principals avantatges de la ciutat es va dissenyar una pregunta oberta on es 

demanava als participants que enumeressin els tres principals avantatges de 

Granollers. A la taula 11 es presenten els principals avantatges de Granollers citats 

pels participants i agrupats per 13 categories establertes per l’equip tècnic del projecte. 

La taula va acompanyada d’una llegenda explicativa de cada categoria. No obstant, es 

poden consultar les respostes literals dels participants a l’informe annex2. 

Els principals avantatges de Granollers citats pels participants tenen a veure amb 

l’oferta de serveis. De fet, el 38% de les respostes van dirigides en aquesta línia. 

Concretament, el 21,5% de les respostes fan referència a l’oferta de serveis públics i 

privats que hi ha a la ciutat, ja siguin serveis sanitaris, culturals o esportius, entre 

altres. Mentre que el 16,8% de les respostes estan relacionades amb la varietat 

d’oferta comercial i amb la seva ubicació concentrada al centre de la ciutat. 

Altres avantatges citades tenen a veure amb les característiques del municipi i la 

relació amb el seu entorn (dimensions del municipi, bona comunicació amb l’exterior 

i ubicació geogràfica) que representen el 36,4% de les respostes. En aquest sentit, 

destaca la percepció de Granollers com una ciutat ben comunicada amb Barcelona i 

altres municipis del voltant, tant per carretera com amb transport públic ja sigui amb 

tren o autobús (15,5% de les respostes). També destaquen les respostes que 

assenyalen que Granollers no és ni una ciutat petita ni gran, que permet tenir molta 

oferta de serveis i alhora mantenir l’ambient de poble. Els participants declaraven tenir 

la sensació que tot està a l’abast (aquesta idea compta amb el suport de l’13,3% de 

respostes). Finalment, la bona ubicació geogràfica de Granollers respecte la proximitat 

a Barcelona i a altres nuclis importants com Mataró. 

Destacar també el conjunt d’avantatges relacionades amb les accions de mobilitat 

sostenible on s’inclouen aquelles accions de millora de voreres i carrers, la 

peatonalització del centre de la ciutat, l’existència i protecció de zones  verdes i àrees 

naturals, l’ambicia’t o el transport públic. Aquestes accions representen el 13,6% de les 

respostes. 

Per últim esmentar les respostes relacionades amb el dinamisme social, cultural i 

empresarial (que representen el  7,2% de les respostes) o les respostes relacionades 

amb el manteniment i neteja de la ciutat, amb les zones d’oci  i amb la capitalitat de 

comarca que no arriben a l’1% de les respostes.   

 

                                                           
2
 Al qüestionari es demanava als participants que assenyalessin fins un màxim de tres avantatges que pensaven té 

Granollers a través d’una pregunta multiresposta. Les dades que es presenten aquí són el resultat de l’agregació de 
totes les propostes que han fet els 813 participants i de la seva posterior agrupació en les principals categories. Com 
que cada persona podia respondre fins a 3 avantatges, el nombre de respostes supera els 813 casos. Per aquest motiu 
el sumatori del percentatge de casos supera el 100% no així el sumatori del percentatge de respostes. Les dades que 
es comenten en aquest informe, fan referència al total de respostes.   
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Taula 11. Principals avantatges de Granollers 

  Respostes % % Casos 

Serveis públics i privats 260 21,5 42,6 

Oferta comercial variada i concentrada al centre 203 16,8 33,2 

Ciutat ben comunicada 187 15,5 30,6 

Dimensions del municipi 160 13,3 26,2 
Obres de millora: peatonalització del centre, millora de 
voreres i carrers,... 117 9,7 19,1 

Ubicació geogràfica 92 7,6 15,1 

Dinamisme social, cultural i empresarial 87 7,2 14,2 

Zones verdes i àrees naturals 35 2,9 5,7 

Mobilitat sostenible (Ambicia’t, transport públic) 12 1,0 2,0 

Manteniment de la ciutat i neteja 10 0,8 1,6 

Zona d'oci 9 0,7 1,5 

Capital de comarca 4 0,3 0,7 

Altres 31 2,6 5,1 

Total 1.207 100,0 197,5 

 

Llegenda 

- Serveis públics i privats: Ciutat que ofereix serveis de tota mena (sanitaris, educatius, culturals, 

esportius, etc.) 

- Oferta comercial variada i concentrada al centre: Comentaris relacionats amb la diversitat de botigues 

que es troben al centre de la ciutat. 

- Dimensions del municipi: Idees relacionades amb les dimensions de la ciutat, ni petita ni gran, que 

permeten tenir molta oferta de serveis i alhora mantenir l’ambient de poble. Sensació que tot està a l’abast. 

- Ciutat ben comunicada: Comentaris relacionats amb la bona comunicació de Granollers amb Barcelona i 

altres municipis del voltant, tant per carretera com amb transport públic (autobús o tren). 

- Obres de millora: Peatonalització del centre, millora de voreres i carrers. 

- Ubicació geogràfica: Comentaris relacionats amb la proximitat a Barcelona i a altres nuclis importants 

com Mataró. 

- Dinamisme social, cultural i empresarial: Oferta d’activitats culturals, festes, teixit associatiu i 

empresarial actiu, etc. 

- Zones verdes i àrees naturals: Avantatges relacionades amb el nombre de parcs per passejar i amb el 

contorn natural. 

- Accions de mobilitat sostenible: Transport públic, Ambicia’t, etc. 

- Manteniment de la ciutat i neteja: Ciutat neta i amb un bon manteniment. 

- Zona d’oci: Valoracions positives de l’oferta d’oci de la ciutat ubicada a les afores. 

- Capitalitat de comarca: Idees que tenen a veure amb la importància de ser capital de comarca quant a les 

seves repercussions en l’oferta de serveis públics. 

 

Fent una breu anàlisi de les avantatges de Granollers segons el perfil dels participants, 

s’observa que hi ha algunes diferències en relació al sexe, l’edat i el lloc de residència.  

Quant al sexe, tot i que tant homes com dones apunten com a primera avantatge de 

viure a Granollers l’oferta de serveis públics i privats, les dones ho fan amb major 
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intensitat. Aquest també és el cas de l’avantatge de viure a una ciutat ben comunicada. 

En canvi els homes valoren més que les dones la ubicació geogràfica de la ciutat. Tant 

homes com dones citen com a avantatge l’oferta comercial variada i concentrada al 

centre. 

Taula 12. Principals avantatges de Granollers segons sexe dels participants 

 

 

Quant a l’edat, les percepcions són un tant més diferents: els joves i els adults joves 

tenen més o menys les mateixes opinions quant als avantatges (oferta de serveis 

públics i privats, oferta comercial variada i concentrada al centre i el fet de ser una 

ciutat ben comunicada). En canvi, els adults grans assenyalen com a primera 

avantatge les dimensions del municipi i donen menys importància a l’oferta comercial. 

Això també passa amb la gent gran que tampoc dóna gaire importància a l’oferta 

comercial però en canvi assenyala com a segona avantatge amb més suport les obres 

de millora que s’han fet a Granollers, concretament al centre de la ciutat. 

 

Taula 13. Principals avantatges de Granollers segons l’edat dels participants 

Homes Dones 

 (%)  (%)

Ciutat ben comunicada 13,8 16,9

Ubicació geogràfica 11,0 5,2

Dimensions del municipi 15,0 12,3

Oferta comercial variada i concentrada 14,0 18,6

Serveis públics i privats 19,0 23,9

Obres de millora 9,4 9,2

Zones verdes i àrees naturals 3,0 2,8

Dinamisme social, cultural i empresarial 8,0 7,1

Altres 3,6 1,5

Mobilitat sostenible 1,0 0,9

Zona d'oci 0,8 0,5

Manteniment de la ciutat i neteja 0,8 0,8

Capital de comarca 0,6 0,2

Total 100,0 100,0

Nens Joves Adults joves Adults grans Gent gran 

(0-14) (15-24) (25-39) (40-64) (65 i més)

(%) (%) (%) (%) (%)

Ciutat ben comunicada 0,0 14,6 14,0 15,9 25,0

Ubicació geogràfica 0,0 4,5 11,6 14,5 9,4

Dimensions del municipi 0,0 8,6 13,4 19,6 10,9

Oferta comercial variada i concentrada 10,0 19,1 20,1 11,7 7,8

Serveis públics i privats 20,0 25,6 18,3 17,3 17,2

Obres de millora 20,0 11,0 7,9 2,8 23,4

Zones verdes i àrees naturals 0,0 4,3 2,4 1,9 0,0

Dinamisme social, cultural i empresarial 30,0 6,0 7,3 10,7 1,6

Altres 20,0 1,9 3,0 3,7 4,7

Mobilitat sostenible 0,0 1,0 1,2 0,9 0,0

Zona d'oci 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0

Manteniment de la ciutat i neteja 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0

Capital de comarca 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Per últim, en relació al lloc de residència, s'observa que les persones no residents a 

Granollers valoren més l'oferta comercial diversa i concentrada al centre que els 

participants residents a la ciutat. En canvi els residents valoren més la ubicació 

geogràfica del municipi. 

Taula 14. Principals avantatges de Granollers segons el lloc de residència dels 

participants 

 

 

 

3.2.2 Percepció sobre els principals inconvenients de Granollers 

 

Com en el cas dels avantatges, per conèixer la percepció sobre els principals 

inconvenients de Granollers, es va dissenyar una pregunta oberta on es demanava als 

participants que assenyalessin els tres principals inconvenients de Granollers. A la 

taula 15 es mostren els inconvenients citats pels participants agrupats en 21 

categories. Val a dir que la diversitat de les respostes ha dificultat establir un nombre 

menor de categories. La taula va acompanyada d’una llegenda on s’expliquen 

cadascuna de les categories.  

Els principals problemes de Granollers citats pels participants estan clarament 

relacionats amb la mobilitat, ja sigui les dificultats per trobar aparcament com els 

problemes de circulació interna a la ciutat i l’excés de trànsit. Una quarta part de les 

respostes van en aquest sentit. La manca d’oferta d’oci i de centres comercials al 

centre i l’aspecte de manteniment i neteja dels espais públics també són problemes 

esmentats de manera reiterada pels participants. Quant a la manca d’oferta d’oci al 

centre es fa especial esment als pocs locals d’oci nocturn i a la poca oferta cultural, 

d’altra banda cal esmentar la demanda de centres comercials al centre sobretot per 

part dels joves. En relació als espais públics s’assenyala la brutícia de carrers i parcs o 

el mal estat de cert mobiliari urbà. 

Si No

(%) (%)

Ciutat ben comunicada 15 15,6

Ubicació geogràfica 9,2 4

Dimensions del municipi 14,3 11,6

Oferta comercial variada i concentrada 14,3 23,6

Serveis públics i privats 21,1 24

Obres de millora 9,1 9,5

Zones verdes i àrees naturals 3,2 1,8

Dinamisme social, cultural i empresarial 8,3 5,1

Altres 2,8 1,5

Mobilitat sostenible 0,8 1,5

Zona d'oci 0,7 0,4

Manteniment de la ciutat i neteja 0,8 0,7

Capital de comarca 0,2 0,7

Total 100,0 100,0
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A la taula 15, podem observar la resta d’inconvenients identificats pels participants, 

són d’índole molt diversa, fet que dificulta el seu anàlisi. No obstant es pot veure que 

els problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques com les obres del centre, 

la planificació urbanística de la ciutat (dispersió d’alguns barris) o el disseny de places i 

carrers també han estat força esmentats pels participants.  

Cal considerar també les respostes relacionades amb la manca de seguretat sobretot 

en alguns barris, les poques zones verdes o la manca de transport públic, en aquest 

darrer cas s’especificaven problemes amb els horaris, els recorreguts i la manca de 

connexió entre alguns barris. 

A partir d’aquí, les respostes són molt variades i molt específiques (problemes 

relacionats amb el medi ambient, l’atenció socio-sanitària o l’educació, pocs carrils bici, 

etc.). Per la relació complerta vegeu la taula 15. 

 

Taula 15. Principals inconvenients de Granollers
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Com en l’anterior pregunta, al qüestionari es demanava als participants que assenyalessin ara fins un màxim de tres 

inconvenients que pensaven té Granollers a través d’una pregunta multiresposta. Les dades que es presenten aquí són 
el resultat de l’agregació de totes les propostes que han fet els 813 participants i de la seva posterior agrupació en les 
principals categories. Com que cada persona podia respondre fins a 3 avantatges, el nombre de respostes supera els 
813 casos. Per aquest motiu el sumatori del percentatge de casos supera el 100% no així el sumatori del percentatge 
de respostes. Les dades que es comenten en aquest informe, fan referència al total de respostes.   

 

Respostes % % Casos

Aparcament 227 15,0 33,1

Mobilitat (circulació, trànsit) 180 11,9 26,3

Manca oferta d'oci (sobretot oci centre) 153 10,1 22,3

Manteniment i neteja d'espais públics 151 9,9 22,0

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 111 7,3 16,2

Inseguretat 92 6,1 13,4

Poques zones verdes 84 5,5 12,3

Manca transport públic 82 5,4 12,0

Manca d'espais per joves 65 4,3 9,5

Immigració 62 4,1 9,1

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 48 3,2 7,0

Problemes relacionats amb el medi ambient 45 3,0 6,6

Altres 44 2,9 6,4

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 42 2,8 6,1

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 37 2,4 5,4

Problemes relacionats amb el comerç 22 1,4 3,2

Identitat de la ciutat i paper en l'entorn (singularitat, innovació, provincialisme) 21 1,4 3,1

Pocs carrils bici 19 1,3 2,8

Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, informació) 14 0,9 2,0

Incivisme 11 0,7 1,6

Manca equipaments i oferta esportiva 8 0,5 1,2

Total 1.518 100,0 221,6
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Llegenda 

- Aparcament: Manca d’aparcament gratuït al centre i excés de zones blaves. 

- Mobilitat: Problemes relacionats amb la circulació i l’excés de trànsit. 

- Manca d’oferta d’oci i d’activitats culturals: Idees relatives a la maca d’oferta d’activitats i centres d’oci, 

especialment al centre de la ciutat. S’assenyala també la manca de locals (restaurants, bars) al centre i la 

manca d’oferta cultural (cinema al centre, activitats culturals). Es fa especial esment a la poca oferta d’oci 

nocturn al centre de la ciutat.  

- Manteniment i neteja dels espais públics: Problemes relacionats amb la brutícia a carrers i parcs, mobiliari 

en mal estat, voreres trencades, etc.  

- Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques: Aquesta categoria fa referència tant a aspectes 

de planificació urbanística (barris aïllats, etc) com al disseny de places i carrers. També es detecten moltes 

opinions de queixa per les obres constants. 

- Inseguretat: Es presenta una percepció d’inseguretat sobretot en alguns barris concrets. 

- Poques zones verdes: S’apunta el dèficit de zones verdes a la ciutat. 

- Manca de transport públic: Mancances del transport públic quant a horaris, recorreguts i connexions entre 

barris. 

- Manca d’espais per a joves: Es fa referència a la poca oferta d’espais lúdics per a joves. 

- Immigració: Algunes opinions van encaminades a l’excés d’immigrants i en alguns casos s’apunta que aquest 

col·lectiu està concentrat en alguna zona i això es veu com un problema. 

- Problemes estructurals: Problemes relacionats amb l’habitatge, l’atur, els impostos municipals o el cost de la 

vida.  

- Problemes relacionats amb el medi ambient: Sobretot es fa referència a la contaminació ambiental i a la 

contaminació acústica.  

- Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària: Relacionats sobretot amb  la situació de la sanitat 

(hospital, urgències). 

- Problemes relacionats amb l'educació: S’agrupen aquelles problemàtiques educatives (poca oferta formativa 

i educativa de grau superior o de 0-3 anys, infraestructures en mal estat, etc.). 

- Problemes relacionats amb el comerç: Es fa referència a les respostes que han assenyalat problemes 

vinculats amb l’oferta comercial. Si bé, la majoria de respostes fan referència a la manca d’oferta d’oci 

comercial de grans superfícies, altres respostes assenyalen que hi ha un excés d’oferta comercial.  

- Identitat de la ciutat i paper en l’entorn: S’apunten idees relacionades amb el provincialisme de la ciutat, la 

manca d’innovació o de singularitat. 

- Manca de carrils bici. S’observa que hi ha pocs carrils bici tenint en compte el projecte Ambicia’t. 

- Temes relacionats amb l’administració pública: Problemes relatius a la poca eficiència de l’administració 

local i de la classe política. També s’agrupen opinions sobre la poca participació de la ciutadania en la presa de 

decisions.  

- Incivisme: Idees relacionades amb les actituds incíviques d’alguns ciutadans, en alguns casos s’assenyala el 

tema de les caques de gos. 

- Manca d’equipaments i oferta esportiva: Idees relacionades amb el dèficit d’oferta d’activitats esportives i 

amb la necessitat de millorar algunes instal·lacions. 

 

Analitzant els resultats segons les característiques dels participants, s’observa que, 

com passava en l’anterior pregunta, hi ha algunes diferències en relació al sexe, l’edat 

i el lloc de residència.  

Per les dones el problema principal de viure a Granollers és la manca d’aparcament al 

centre i l’excés de zones blaves. Aquest és un problema també detectat pels homes 
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però en menor grau (és el tercer problema). En canvi, pels homes l’inconvenient més 

citat de Granollers és la mobilitat (per les dones, en canvi, és el quart problema). 

 

Taula 16. Principals inconvenients de Granollers segons sexe 

 

 

Les percepcions sobre els inconvenients de Granollers varia si ens fixem amb els 

grups d’edat. L’aparcament és un dels tres problemes importants assenyalats per tots 

els col·lectius exceptuant la gent gran. Per contra, la mobilitat és un dels tres 

problemes principals assenyalats per tots excepte els joves. La manca d’oferta d’oci i 

centres comercials al centre és assenyalat sobretot per joves i joves adults mentre que 

els adults i gent gran gairebé no ho van citar. En canvi la gent gran i els adults grans 

van citar problemes relacionats amb el manteniment i neteja dels espais públics. Gent 

gran i joves es posen d’acord en assenyalar com a tercer problema aquells relacionats 

amb les actuacions urbanístiques. Per últim, cal destacar que els joves són els únics 

que van assenyalar com a problema la manca d’espais per a joves. 

 

 

 

 

 

 

 

Homes Dones

Aparcament 9,6 18,9

Mobilitat (circulació, trànsit) 14,0 10,6

Manca transport públic 4,5 6,4

Pocs carrils bici 1,7 0,9

Manca oferta d'oci (sobretot al centre) 8,9 10,6

Manteniment i neteja d'espais públics 8,4 11,3

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 7,3 7,6

Poques zones verdes 4,5 6,3

Manca d'espais per joves 3,9 4,0

Inseguretat 7,8 5,3

Altres 4,4 1,8

Problemes relacionats amb el medi ambient 3,3 2,8

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 2,8 2,4

Immigració 5,8 2,9

Manca equipaments i oferta esportiva 1,1 0,1

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 3,4 1,4

Incivisme 0,6 0,8

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 3,6 2,8

Identitat de la ciutat i paper en l'entorn (singularitat, innovació, provincialisme) 2,0 1,0

Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, informació) 0,8 1,1

Problemes relacionats amb el comerç 1,7 1,4

Total 100,0 100,0
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Taula 17. Principals inconvenients de Granollers segons grups d’edat 

 

 

 

Finalment, quant al lloc de residència, les diferències entre els residents a Granollers i 

els que ho fan fora són significatives. Els participants que viuen a Granollers presenten 

una major diversitat de respostes, vinculades, probablement a un major ús de la ciutat. 

Per la seva banda, les persones que no resideixen a Granollers, es concentren en un 

nombre més limitat de qüestions, entre les que destaquen per sobre de les altres la 

dificultat d’aparcament (25,6%) i la mobilitat (12,3%).  

 

Taula 18. Principals inconvenients de Granollers segons lloc de residència 

 

Nens Joves Adults joves Adults grans Gent gran

(0-14) (15-24) (25-39) (40-64) (65 i més)

Aparcament 0,0 15,2 9,8 15,9 5,6

Mobilitat (circulació, trànsit) 0,0 8,4 11,4 17,0 15,5

Manca transport públic 0,0 5,9 7,8 4,2 4,2

Pocs carrils bici 27,3 1,6 1,6 0,4 0,0

Manca oferta d'oci (sobretot al centre) 0,0 13,1 13,0 5,3 4,2

Manteniment i neteja d'espais públics 27,3 6,8 8,3 9,1 26,8

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 0,0 10,6 5,7 4,2 8,5

Poques zones verdes 9,1 4,7 9,8 3,0 2,8

Manca d'espais per joves 18,2 7,0 2,6 0,8 0,0

Inseguretat 0,0 8,6 2,1 5,3 8,5

Altres 0,0 2,2 6,2 4,9 4,2

Problemes relacionats amb el medi ambient 0,0 1,8 2,6 4,2 4,2

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 0,0 2,0 1,0 4,5 4,2

Immigració 9,1 4,7 5,2 4,2 1,4

Manca equipaments i oferta esportiva 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 0,0 3,2 2,1 2,7 0,0

Incivisme 0,0 0,0 0,5 1,1 7,0

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 0,0 1,1 5,2 6,8 2,8

Identitat de la ciutat i paper en l'entorn (singularitat, innovació, provincialisme) 0,0 0,2 2,1 4,2 0,0

Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, informació) 9,1 0,2 1,6 1,9 0,0

Problemes relacionats amb el comerç 0,0 1,8 1,6 0,4 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Resideix a Resideix

Granollers fora

Aparcament 11,4 25,5

Mobilitat (circulació, trànsit) 12,0 12,3

Manca transport públic 5,6 6,0

Pocs carrils bici 1,6 0,3

Manca oferta d'oci (sobretot al centre) 10,8 7,8

Manteniment i neteja d'espais públics 10,7 6,0

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 7,2 8,1

Poques zones verdes 5,4 6,0

Manca d'espais per joves 4,1 4,5

Inseguretat 6,5 5,4

Altres 3,1 2,4

Problemes relacionats amb el medi ambient 3,2 1,8

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 3,2 0,9

Immigració 3,7 5,4

Manca equipaments i oferta esportiva 0,5 0,6

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 2,3 2,4

Incivisme 0,8 0,3

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 3,9 0,9

Identitat de la ciutat i paper en l'entorn (singularitat, innovació, provincialisme) 1,5 1,2

Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, informació) 1,1 0,6

Problemes relacionats amb el comerç 1,4 1,5

Total 100,0 100,0
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3.3 Coneixement i valoració del Segon Pla Estratègic 

 

Una part de l’Enquesta anava dirigida a obtenir dades sobre el coneixement del Segon 

Pla Estratègic per part de la ciutadania. Segons s’observa a la taula 19, el 39,5% 

declara conèixer el Segon Pla Estratègic de Granollers mentre que el 59% dels 

participants assenyala que no tenia coneixement del Segon Pla Estratègic prèviament 

a respondre l’enquesta.  

Taula 19. Coneixement del Segon Pla 

Estratègic 

 

 

 

 

 

Gràfic 9. Coneixement del Segon Pla 

Estratègic 

 

L’anàlisi de les característiques de la població mostren com si bé no hi ha diferències 

significatives segons sexe sí que n’hi ha en funció de l’edat i sobre tot en funció de si  

els participants resideixen o no a Granollers. En aquest sentit, i segons grups d’edat, 

els joves són els que tenen menys coneixement del Segon Pla Estratègic mentre que 

els adults grans i la gent gran són els que en tenen més coneixement Els residents a 

Granollers declaren tenir un major coneixement del Segon Pla Estratègic que els 

participants que no resideixen a la ciutat. 

 

Taula 20. Coneixement del Segon Pla Estratègic segons grup d’edat 

 

 

Taula 21. Coneixement del Segon Pla Estratègic segons lloc de residència 

 

Nens Joves Adults joves Adults grans Gent gran

(0-14) (15-24) (25-39) (40-64) (65 i més)

Sí 60,0 21,3 56,2 66,9 71,4

No 40,0 78,7 43,8 33,1 28,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Resideix a Resideix

Granollers fora

Sí 46,4 21,1

No 53,6 78,9

Total 100,0 100,0

Absolut Percentatge

Sí 321 39,5

No 480 59,0

NC 12 1,5

Total 813 100,0

Sí
40%

No
59%

NC
1%
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Quan es pregunta als participants a través de quin mitjà coneixen el Segon Pla 

Estratègic, el mitjà més recolzat és el butlletí municipal “Granollers Informa” ja que un 

terç de les respostes assenyalen aquest mitjà. Els altres mitjans a través dels quals els 

participants diuen haver rebut informació sobre el pla són, de major a menor influència, 

la premsa escrita, altres mitjans i a través d’amics o coneguts. En menor grau 

s’assenyala Internet i la televisió local. En referència a altres mitjans, destaca la 

informació rebuda a través dels centres d’ensenyament (seria el cas dels alumnes de 

secundària que van respondre l’enquesta). No obstant això ens pot fer pensar que 

alguns participants van tenir coneixement del Segon Pla Estratègic al respondre 

l’enquesta. 

Taula 22. Mitjà a través del qual es coneix el Segon Pla Estratègic 

 

Gràfic 10. Mitjà a través del qual es coneix el Segon Pla Estratègic 

 

Taula 23. Altres mitjans
4
 

 

 

 

 

Gràfic 11. Altres mitjans 

 

                                                           
4
 A l’annex es troba la relació d’altres mitjans assenyalats pels participants. (Taula AV.3).  

Respostes % % Casos

Butlletí municipal "Granollers Informa" 131 33,3 41,6

Premsa escrita 76 19,3 24,1

A través d'altres mitjans 59 15,0 18,7

A través d'amics o coneguts 55 14,0 17,5

Internet 50 12,7 15,9

Televisió local 22 5,6 7,0

Total 393 100,0 124,8

Butlletí 
municipal 

"Granollers 

Informa"
33%

Premsa escrita
19%

A través 
d'altres 
mitjans

15%

A través 
d'amics o 
coneguts

14%

Internet
13%

Televisió local
6%

Absolut %

Centre d'ensenyament 33 55,0

Associació, c. cívic, cultural 7 11,7

Ràdio 2 3,3

Altres 16 26,7

NS/NC 2 3,3

Total 60 100

Centre 
d'enseny

ament

55%Associaci
óc. cívic, 
cultural

12%

Ràdio
3%

Altres
27%

NS/NC
3%
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En relació a la necessitat d’elaborar el Segon Pla Estratègic, gairebé la totalitat dels 

participants, el 84%, ho consideren molt important o bastant important. Només el 4,5% 

ho consideren poc important o gens important.  

Taula 24. Necessitat d’elaborar el Segon 

Pla Estratègic 

 

 

 

Gràfic 12. Necessitat d’elaborar el Segon 

Pla Estratègic 

 

 

Per últim, comentar que el 70% dels participants estan interessats en rebre informació 

sobre el Segon Pla Estratègic. Alguns d’ells van donar les dades personals que s’han 

entregat a l’Ajuntament. 

Taula 25. Interès en rebre informació sobre 

el Segon Pla Estratègic 

 

 

 

 

Gràfic 13. Interès en rebre informació sobre 

el Segon Pla Estratègic 

 

 

 

Absolut %

Molt important 358 44,0

Bastant important 328 40,3

Poc important 25 3,1

Gens important 11 1,4

NS/NC 91 11,2

Total 813 100,0

Molt 
important

44%
Bastant 

important
40%

Poc 
important

3%

Gens 
important

2%

NS/NC
11%

Sí
71%

No
22%

NC
7%

Absolut Percentatge

Sí 573 70,5

No 180 22,1

NC 60 7,4

Total 813 100,0
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3.4 Els projectes del Segon Pla Estratègic 

 

La part central de l’Enquesta estava orientada a conèixer la valoració dels participants 

sobre alguns dels projectes recollits en el Segon Pla Estratègic. Es va fer una pregunta 

per cadascun dels quatre àmbits que conformen el Pla i es va demanar que 

assenyalessin els tres projectes més importants sobre un total de cinc. En general, els 

resultats si bé apunten a projectes més prioritaris que d’altres, presenten respostes 

força equidistribuïdes, la qual cosa mostra un important consens en els projectes5.  

 

3.4.1 Projectes més importants per millorar l’espai públic, la 

mobilitat i l’accessibilitat 

 

En relació als projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i 

l’accessibilitat, hi ha un suport bastant similar als cinc projectes del Segon Pla 

Estratègic. No obstant, el projecte amb més suport (una quarta part de les respostes) 

és el que fa referència a la millora de la mobilitat i la recuperació d’espais per als 

vianants, això no és d’estranyar tenint en compte que un dels principals problemes 

detectats ha estat la mobilitat i la manca d’aparcament. El segon projecte amb més 

suport (22,7% de les respostes) és el de preservar els espais naturals de l’entorn de la 

ciutat i connectar-los amb altres espais de la comarca. En tercer lloc destaca el 

projecte de desenvolupar i millorar les infraestructures de transport, amb el 19,7% de 

les respostes. A més distància hi ha els projectes de planificar les infraestructures 

energètiques i millorar la gestió dels residus, aigua i energia, i el projecte de cobrir la 

via del tren, traslladar l’estació de mercaderies i reurbanitzar l’entorn. 

Taula 26 . Projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i 

l’accessibilitat 

 

 

                                                           
5
 Com en casos anteriors, en aquest bloc s’ha fet un tractament de pregunta multiresposta. En aquest informe s’ha 

analitzat els percentatges sobre el nombre total de respostes. Igualment, s’adjunten el percentatge de casos per a la 
seva consulta.  

  Respostes % % Casos 

Millorar la mobilitat i recuperar espais per als vianants 539 23,8 67,04 
Preservar els espais naturals de l'entorn de la ciutat i 
connectar-los amb altres espais de la comarca 514 22,7 63,93 
Desenvolupar i millorar les infraestructures de 
transport (tren, carreteres, etc.) 448 19,7 55,72 
Planificar les infraestructures energètiques i millorar la 
gestió dels residus, aigua i energia 408 18,0 50,75 
Cobrir la via del tren, traslladar l'estació de 
mercaderies i reurbanitzar l'entorn 358 15,8 44,53 

Total  2.267 100,00 281,97 
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L’anàlisi més concret segons el perfil de la població no ofereix massa més diferències 

amb alguna excepció. Per sexes, la distribució de les respostes és força similar entre 

els homes i les dones amb l’excepció del fet que elles consideren més important el 

projecte de preservar els espais naturals de l'entorn de la ciutat i connectar-los amb 

altres espais de la comarca en detriment del cobriment de la via del tren, el  trasllat de 

l'estació de mercaderies i la reurbanització de l'entorn. Quelcom similar succeeix per 

edats. Els projectes que presenten una distribució més diferent són precisament els 

que ja s’han esmentat: els joves se situen en major mesura a favor del projecte 

relacionat amb la preservació dels espais naturals en detriment del cobriment de la via 

del tren. A mesura que els participants van augmentat l’edat, aquesta lògica s’inverteix. 

Per lloc de residència, en canvi, les diferències no són significatives.  

Gràfic 14. Projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i 

l’accessibilitat segons sexe 
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Gràfic 15. Projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i 

l’accessibilitat segons grups d’edat 

 

 

3.4.2 Projectes més importants per millorar el desenvolupament 

econòmic de la ciutat 

 

Si ens fixem amb els projectes més importants per millorar el desenvolupament 

econòmic de la ciutat, s’observa com la meitat de les respostes es reparteixen 

equitativament entre dos projectes: desenvolupar els estudis de formació professional 
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l’atenció a la gent gran i a persones amb problemes d’autonomia fomentant la 

investigació i la ubicació d’empreses del sector. Els tres projectes restants, dinamitzar 

el comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat, millorar les infraestructures 

de telecomunicacions i impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents,  

tenen un suport del 19,6%, 17% i 14,6% respectivament. 
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Taula 27. Projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la 

ciutat 

  Respostes % % Casos 

Desenvolupar els estudis de formació professional en 
coordinació amb les empreses de la comarca 551 24,6 69,6 
Esdevenir ciutat de referència en l'atenció a la gent gran i a 
persones amb problemes d'autonomia fomentant la investigació 
i la ubicació d'empreses del sector 543 24,3 68,6 
Dinamitzar el comerç de proximitat com a marca distintiva de la 
ciutat 438 19,6 55,3 

Millorar les infraestructures de telecomunicacions 380 17,0 48,0 

Impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents 327 14,6 41,3 

Total  2.239 100,0 282,7 

 

Fent l’anàlisi segons el perfil de població, veiem que hi ha molts similitud en les 
respostes, només hi ha alguns aspectes a tenir en compte quant a la relació  per sexes 
i grups d’edat. Per sexes, la distribució de les respostes és bastant similar entre homes 
i dones amb l’excepció que mentre les dones opten per impulsar els sectors 
econòmics identificats com a emergents, els homes prefereixen millorar les 
infraestructures de telecomunicacions. Aquesta diferència també es pot observar per 
edats. Els projectes que presenten una distribució més diferent són els dos que s’han 
esmentat: les persones de més edat donen més suport al projecte de millorar les 
infraestructures de telecomunicacions mentre que aquest suport disminueix a mesura 
que també disminueix l’edat. En canvi s’observa l’efecte contrari quan ens referim al 
projecte d’impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents, aquest rep 
més suport per part de la població jove. No s’observen diferències pel lloc de 
residència dels participants. 
 
 

Gràfic 16. Projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la 

ciutat segons sexe 
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Gràfic 17. Projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la 

ciutat segons grups d’edat 

 

 
 

3.4.3 Projectes més importants per millorar el benestar de les 

persones i la cohesió social 

 

En relació als projectes més importants per millorar el benestar de les persones i la 

cohesió social, destaca el projecte d’adaptar els serveis sanitaris públics a les 

necessitats de la població amb un suport del 28% de les respostes. Aquest suport no 
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21%. A més distància tot i que amb un suport també considerable hi ha els tres 

projectes restants: incrementar els serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència 

per a les persones dependents, millorar la situació de les persones amb risc d’exclusió 

social i promoure la participació de la ciutadania en els projectes de ciutat (amb un 

suport del 18%, 17% i 16% respectivament). 
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Taula 28. Projectes més importants per millorar el benestar de les persones i la cohesió 

social 

  Respostes % % Casos 

Adaptar els serveis sanitaris públics a les necessitats de la 
població 642 28,2 81,1 
Promoure els hàbits saludables (alimentació sana, exercici físic, 
educació sanitària... ) 478 21,0 60,4 
Incrementar els serveis d'atenció domiciliària i de 
teleassistència per a les persones dependents 407 17,9 51,4 

Millorar la situació de les persones amb risc d'exclusió social 384 16,9 48,5 
Promoure la participació de la ciutadania en els projectes de 
ciutat 365 16,0 46,1 

Total  2.276 100,0 287,4 

 

Si ens fixem amb l’anàlisi més concret segons perfils de població, no s’observen 

diferències significatives per sexe i lloc de residència. En canvi sí que hi ha diferències 

per edats. De fet, el projecte on s’observen més diferències en la distribució de les 

respostes és el d’incrementar els serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència per 

a les persones dependents, mentre les persones de major franja d’edat el recolzen 

molt, no passa el mateix amb els joves.  

 

Gràfic 18. Projectes més importants per millorar el benestar de les persones i la cohesió 

social segons grups d’edat 
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3.4.4 Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i 

l’esport a la ciutat 

 

Per últim, i si ens fixem amb els projectes més importants per millorar la formació, la 

cultura i l’esport a la ciutat, es pot observar com no hi ha una posició clara amb cap 

dels projectes sinó que el nivell de suport és equivalent en tots ells. No obstant, els 

projectes d’impulsar la pràctica de l’esport com a element educatiu i de transmissió de 

valors i millorar els espais culturals per facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura són 

els projectes que han rebut un suport lleugerament major que els altres.  

  

Taula 29. Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la ciutat 

  Respostes % % Casos 

Impulsar la pràctica de l'esport com element educatiu i de 
transmissió de valors 484 21,3 61,0 
Millorar els espais culturals per facilitar l'accés de la 
ciutadania a la cultura 474 20,8 59,8 

Promoure la formació en idiomes i l'ús social del català 452 19,9 57,0 

Fomentar la creativitat i l'excel·lència en els centres educatius 450 19,8 56,7 

Desenvolupar la formació continuada permanent 414 18,2 52,2 

Total 2.274 100,0 286,8 

 

L’anàlisi més concret segons el perfil de la població no ofereix massa més diferències, 

tot i que hi ha alguna excepció.  

Per sexes, la distribució de les respostes és força similar entre els homes i les dones 

tot i que es pot observar que les dones prioritzen millorar els espais culturals per 

facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura, mentre que els homes prefereixen 

impulsar la pràctica de l’esport com element educatiu i de transmissió de valors.  

Respecte els grups d’edat, també s’observa una distribució lleugerament diferent en el 

projecte d’impulsar la pràctica de l’esport com element educatiu i de transmissió de 

valors, aquest projecte és més recolzat pels joves que per la gent gran i que pels joves 

adults. En canvi aquests darrers col·lectius donen més suport  a la promoció de la 

formació en idiomes i l’ús social del català. 
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Gràfic 19. Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la 

ciutat segons sexe 

 

 

 

Gràfic 20. Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la 

ciutat segons grups d’edat 
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3.4.5 Projectes importants que no estan recollits a l’enquesta 

 

En l’Enquesta es va formular una pregunta oberta on es demanava que els participants 

enumeressin com a màxim cinc projectes que consideraven prioritaris per a la ciutat i 

que no estaven recollits en el primer document del Segon Pla Estratègic. Les 

respostes dels participants han estat molt diverses i en alguns casos molt 

específiques, de fet són respostes força equidistribuïdes, tal i com es mostra a la taula 

30. Es aquests taula, es mostren les propostes agrupades per 18 categories. 

Molts dels projectes o propostes citades pels participants són similars als que ja es 

recullen en el Segon Pla Estratègic. Segons es pot observar a la taula 30, els projectes 

que han estat més citats són els relacionats amb la promoció de la mobilitat sostenible, 

ja sigui propostes de millora del transport públic interurbà o intraurbà o de fomentar l’ús 

de la bicicleta posant més carrils bici. Aquestes propostes van seguides per d’altres 

referents a l’ampliació, millora i manteniment dels espais públics, concretament parcs, 

places i zones verdes. La tercera proposta més citada ha estat millorar i diversificar 

l’oferta d’oci a la ciutat ja sigui oci cultural (cinemes, teatre, etc.), oci alternatiu o oci 

més comercial (bars, discoteques). Els espais de trobada i l’oferta d’activitats per als 

joves també ha estat una proposta força citada. I en cinquè lloc destaquen els 

projectes relacionats amb ampliar l’oferta d’equipaments públics i millorar-ne l’ús.  

Taula 30. Relació dels principals projectes assenyalats pels participants 

 

Si ens fixem amb els resultats segons el perfil de la població, s’observen algunes 

diferències per grups d’edat. La proposta de promoure la mobilitat sostenible és 

assenyalada com una de les tres principals per tots els grups d’edat (tot i que amb un 

ordre de preferència diferent). A partir d’aquí trobem diferències remarcables segons 

els col·lectius. Els joves, per exemple, citen com a primera proposta més espais de 

trobada i activitats per als joves, seguida per millorar i diversificar l’oferta d’oci a la 

ciutat. Aquesta proposta també és citada pels adults joves que alhora assenyalen 

propostes relacionades amb el disseny i planificació urbanística de la ciutat. Si ens 

fixem amb els adults grans i la gent gran, ambdós col·lectius proposen ampliar, millorar 

i fer un bon manteniment dels espais públics. Per últim, remarcar que la gent gran 

Respostes % % Casos

Promoure la mobilitat sostenible (transport públic, bicicleta, etc.) 88 11,6 26,4

Ampliar, millorar i fer un bon manteniment dels espais públics (parcs, zones verdes) 78 10,3 23,4

Millorar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat (oci cultural, comercial, alternatiu) 73 9,6 21,9

Més espais de trobada i activitats per al jovent 66 8,7 19,8

Ampliar l'oferta d'equipaments públics i millorar-ne l'ús 63 8,3 18,9

Propostes relacionades amb la formació / educació 43 5,7 12,9

Millorar els espais per a vianants (accessibilitat, voreres, passos vianants, etc) 42 5,5 12,6

Millorar la seguretat ciutadana 40 5,3 12,0

Propostes relacionades amb les persones en risc d'exclusió social 33 4,3 9,9

Propostes relacionades amb el disseny i planificació urbanística de la ciutat 33 4,3 9,9

Propostes relacionades amb el medi ambient (reciclatge, contaminació) 32 4,2 9,6

Projectes relacionats amb el civisme, convivència i educació en valors 25 3,3 7,5

Millorar l'atenció dels serveis sanitaris, sobretot a l'hospital 21 2,8 6,3

Propostes relacionades amb les infraestructures 21 2,8 6,3

Impulsar nous llocs de treball i noves empreses. Mesures per reactivar l'economia. 21 2,8 6,3

Aparcament gratuït 20 2,6 6,0

Promoure el teixit associatiu per millorar la cohesió social 12 1,6 3,6

Altres propostes 49 6,4 14,7

Total 760 100,0 228,2
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proposa com a primera opció la millora dels espais per a vianants (voreres, 

accessibilitat, passos de vianants, etc.). 

 

Taula 31. Relació dels principals projectes assenyalats pels participants segons grups 

d’edat 

 

Nens Joves Adults joves Adults grans Gent gran 

(0-14) (15-24) (25-39) (40-64) (65 i més)

(%) (%) (%) (%) (%)

Millorar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat (oci cultural, comercial, alternatiu) 0,0 14,4 8,9 6,1 3,3

Més espais de trobada i activitats per al jovent 60,0 16,3 4,0 0,9 0,0

Ampliar, millorar i fer un bon manteniment dels espais públics (parcs, zones verdes) 0,0 6,5 8,1 13,2 15,0

Promoure la mobilitat sostenible (transport públic, bicicleta, etc.) 0,0 12,1 14,5 11,4 13,3

Millorar els espais per a vianants (accessibilitat, voreres, passos vianants, etc) 0,0 4,2 4,0 7,0 16,7

Millorar la seguretat ciutadana 0,0 7,0 4,8 2,6 3,3

Millorar l'atenció dels serveis sanitaris, sobretot a l'hospital 0,0 3,7 0,0 2,6 3,3

Ampliar l'oferta d'equipaments públics i millorar-ne l'ús 0,0 9,8 6,5 4,4 6,7

Propostes relacionades amb les persones en risc d'exclusió social 0,0 3,7 3,2 3,5 6,7

Projectes relacionats amb el civisme, convivència i educació en valors 0,0 0,0 6,5 6,1 8,3

Altres 20,0 2,8 4,8 11,4 5,0

Promoure el teixit associatiu per millorar la cohesió social 0,0 1,4 2,4 1,8 0,0

Propostes relacionades amb el medi ambient (reciclatge, contaminació) 0,0 2,3 4,8 6,1 6,7

Propostes relacionades amb el disseny i planificació urbanística de la ciutat 0,0 0,9 8,9 9,6 10,0

Propostes relacionades amb la formació / educació 20,0 7,9 4,0 7,0 1,7

Propostes relacionades amb les infraestructures 0,0 1,9 5,6 1,8 0,0

Aparcament gratuït 0,0 2,8 3,2 1,8 0,0

Impulsar nous llocs de treball i noves empreses. Mesures per reactivar l'economia. 0,0 2,3 5,6 2,6 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



 
 

 

47 Informe de l’Enquesta Ciutadana dins del Marc del Segon Pla Estratègic de Granollers 

 

 

 

 

 

 

 

Annex I: Resultats de l’Enquesta Ciutadana segons 
característiques dels participants 
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AI.1. Resultats segons sexe dels participants 

 

Taula AI.1. Principals avantatges de Granollers segons sexe (agrupada)  

 Homes Dones Total 

  Respostes % Respostes %   

Ciutat ben comunicada 69 13,8 110 16,9 179 

Ubicació geogràfica 55 11,0 34 5,2 89 

Dimensions del municipi 75 15,0 80 12,3 155 

Oferta comercial variada i concentrada 70 14,0 121 18,6 191 

Serveis públics i privats 95 19,0 155 23,9 250 
Obres de millora: peatonalització del centre, millora de voreres i 
carrers,... 47 9,4 60 9,2 107 

Zones verdes i àrees naturals 15 3,0 18 2,8 33 

Dinamisme social, cultural i empresarial 40 8,0 46 7,1 86 

Mobilitat sostenible (bicing, transport públic) 5 1,0 6 0,9 28 

Zona d'oci 4 0,8 3 0,5 11 

Manteniment de la ciutat i neteja 4 0,8 5 0,8 7 

Capital de comarca 3 0,6 1 0,2 9 

Altres 18 3,6 10 1,5 4 

Total  500 96,4 649 98,5 1149 
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Taula AI.2. Principals problemes de Granollers segons sexe (agrupada) 

  Homes Dones Total 

  Respostes % Respostes %   

Aparcament 62 9,6 151 18,9 213 

Mobilitat (circulació, trànsit) 90 14,0 85 10,6 175 

Manca transport públic 29 4,5 51 6,4 80 

Pocs carrils bici 11 1,7 7 0,9 18 

Manca oferta d'oci (sobretot al centre) 57 8,9 85 10,6 142 

Manteniment i neteja d'espais públics 54 8,4 90 11,3 144 

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 47 7,3 61 7,6 108 

Poques zones verdes 29 4,5 50 6,3 79 

Manca d'espais per joves 25 3,9 32 4,0 57 

Inseguretat 50 7,8 42 5,3 92 

Altres 28 4,4 14 1,8 42 

Problemes relacionats amb el medi ambient 21 3,3 22 2,8 43 

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 18 2,8 19 2,4 37 

Immigració 37 5,8 23 2,9 60 

Manca equipaments i oferta esportiva 7 1,1 1 0,1 8 

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 22 3,4 11 1,4 33 

Incivisme 4 0,6 6 0,8 10 

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 23 3,6 22 2,8 45 

Identitat de la ciutat i paper en l'entorn (singularitat, innovació, provincialisme) 13 2,0 8 1,0 21 
Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, 
informació) 5 0,8 9 1,1 14 

Problemes relacionats amb el comerç 11 1,7 11 1,4 22 

Total 643 100,0 800 100,0 1.443 
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Taula AI.3. Coneixement del Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons sexe 

  Homes Dones Total   

  Respostes % Respostes % Respostes  % 

Sí 137 40,5 162 38,4 299 39,3 

No  201 59,5 260 61,6 461 60,7 

Total 338 100,0 422 100,0 760 100,0 

 

 

Taula AI.4. Mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons sexe 

  Homes Dones Total 

  Respostes % Respostes % Respostes  

Internet 33 19,1 11 5,9 44 
Butlletí municipal "Granollers 
Informa" 55 31,8 66 35,1 121 

Televisió local 8 4,6 9 4,8 17 

Premsa escrita 36 20,8 34 18,1 70 

A través d'amics o coneguts 22 12,7 30 16,0 52 

A través d'altres mitjans 19 11,0 38 20,2 57 

Total 173 100,0 188 100,0 361 
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Taula AI.5. Altres mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons sexe 

  Homes Dones Total   

  Respostes % Respostes % Respostes  % 

Centre d'ensenyament 11 57,9 22 59,5 33 58,9 
Associació, centre cívic, 
cultural 1 5,3 5 13,5 6 10,7 

Ràdio 1 5,3 1 2,7 2 3,6 

Altres 6 31,6 9 24,3 15 26,8 

Total 19 100,0 37 100,0 56 100,0 

 

 

Taula AI.6. Valoració de la importància de realitzar el II Pla Estratègic de Granollers segons sexe 

  Homes Dones Total   

  Respostes % Respostes % Respostes  % 

Molt important 151 50,0 192 50,3 343 50,1 
Bastant 
important 134 44,4 174 45,5 308 45,0 

Poc important 11 3,6 14 3,7 25 3,7 

Gens important 6 2,0 2 0,5 8 1,2 

Total  302 100,0 382 100,0 684 100,0 
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Taula AI.7. Projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i l’accessibilitat segons sexe 

  Homes Dones Total 

  Respostes % Respostes % Respostes  

Cobrir la via del tren, traslladar l'estació de mercaderies i reurbanitzar l'entorn 163 17,2 178 14,7 341 

Planificar les infraestructures energètiques i millorar la gestió dels residus, aigua i energia 166 17,5 223 18,5 389 

Desenvolupar i millorar les infraestructures de transport (tren, carreteres, etc.) 198 20,9 228 18,9 426 

Preservar els espais naturals de l'entorn de la ciutat i connectar-los amb altres espais de la comarca 202 21,3 291 24,1 493 

Millorar la mobilitat i recuperar espais per als vianants 218 23,0 288 23,8 506 

Total  947 100,0 1.208 100,0 2.155 

 

 

Taula AI.8. Projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la ciutat segons sexe 

  Homes Dones Total 

  Respostes % Respostes % Respostes  

Millorar les infraestructures de telecomunicacions 128 13,6 230 19,3 358 

Impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents 170 18,0 151 12,6 321 

Desenvolupar els estudis de formació professional en coordinació amb les empreses de la comarca 243 25,8 279 23,4 522 
Esdevenir ciutat de referència en l'atenció a la gent gran i a persones amb problemes d'autonomia 
fomentant la investigació i la ubicació d'empreses del sector 218 23,1 300 25,1 518 

Dinamitzar el comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat 184 19,5 234 19,6 418 

Total  943 100,0 1.194 100,0 2.137 
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Taula AI.9. Projectes més importants per millorar el benestar de les persones i la cohesió social segons sexe 

  Homes Dones Total 

  Respostes % Respostes % Respostes  

Adaptar els serveis sanitaris públics a les necessitats de la població 256 26,8 356 29,3 612 
Incrementar els serveis d'atenció domiciliària i de teleassistència per a les persones 
dependents 162 17 226 18,6 388 

Promoure la participació de la ciutadania en els projectes de ciutat 169 17,7 176 14,5 345 

Millorar la situació de les persones amb risc d'exclusió social 160 16,8 207 17,0 367 

Promoure els hàbits saludables (alimentació sana, exercici físic, educació sanitària... ) 207 21,7 252 20,7 459 

Total  954 100,0 1.217 100,0 2.171 

 

 

Taula AI.10. Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la ciutat segons sexe 

  Homes Dones Total 

  Respostes % Respostes % Respostes  

Impulsar la pràctica de l'esport com element educatiu i de transmissió de 
valors 220 22,9 238 19,7 458 

Promoure la formació en idiomes i l'ús social del català 172 17,9 258 21,4 430 

Fomentar la creativitat i l'excel·lència en els centres educatius 208 21,6 221 18,3 429 

Desenvolupar la formació continuada permanent 174 18,1 225 18,6 399 

Millorar els espais culturals per facilitar l'accés de la ciutadania a la cultura 188 19,5 266 22,0 454 

Total 962 100,0 1.208 100,0 2.170 
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Taula AI.11. Altres projectes importants per al II Pla Estratègic de Granollers segons sexe (agrupada) 

  Homes Dones Total 

  Respostes % Respostes % Respostes  

Millorar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat (oci cultural, comercial, alternatiu) 31 9,7 37 9,2 68 

Més espais de trobada i activitats per al jovent 36 11,2 26 6,5 62 
Ampliar, millorar i fer un bon manteniment dels espais públics (parcs, zones 
verdes) 23 7,2 47 11,7 70 

Promoure la mobilitat sostenible (transport públic, bicicleta, etc.) 33 10,3 51 12,7 84 

Millorar els espais per a vianants (accessibilitat, voreres, passos vianants, etc) 20 6,2 21 5,2 41 

Millorar la seguretat ciutadana 19 5,9 21 5,2 40 

Millorar l'atenció dels serveis sanitaris, sobretot a l'hospital 5 1,6 15 3,7 20 

Ampliar l'oferta d'equipaments públics i millorar-ne l'ús 23 7,2 40 9,9 63 

Propostes relacionades amb les persones en risc d'exclusió social 10 3,1 21 5,2 31 

Projectes relacionats amb el civisme, convivència i educació en valors 13 4,0 11 2,7 24 

Altres 25 7,8 21 5,2 46 

Promoure el teixit associatiu per millorar la cohesió social 3 0,9 9 2,2 12 

Propostes relacionades amb el medi ambient (reciclatge, contaminació) 15 4,7 15 3,7 30 

Propostes relacionades amb el disseny i planificació urbanística de la ciutat 21 6,5 12 3,0 33 

Propostes relacionades amb la formació / educació 7 2,2 35 8,7 42 

Propostes relacionades amb les infraestructures 17 5,3 2 0,5 19 

Aparcament gratuït 8 2,5 10 2,5 18 

Impulsar nous llocs de treball i noves empreses. Mesures per reactivar l'economia. 12 3,7 9 2,2 21 

Total 321 100,0 403 100,0 724 
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AI.2. Resultats segons edat dels participants per grans grups 

 

Taula AI.12. Principals avantatges de Granollers segons edat (agrupada) 

 

 

  

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Ciutat ben comunicada 0 0,0 61 14,6 23 14,0 34 15,9 16 25,0 134

Ubicació geogràfica 0 0,0 19 4,5 19 11,6 31 14,5 6 9,4 75

Dimensions del municipi 0 0,0 36 8,6 22 13,4 42 19,6 7 10,9 107

Oferta comercial variada i concentrada 1 10,0 80 19,1 33 20,1 25 11,7 5 7,8 144

Serveis públics i privats 2 20,0 107 25,6 30 18,3 37 17,3 11 17,2 187

Obres de millora: peatonalització del centre, millora de voreres i carrers,... 2 20,0 46 11,0 13 7,9 6 2,8 15 23,4 82

Zones verdes i àrees naturals 0 0,0 18 4,3 4 2,4 4 1,9 0 0,0 26

Dinamisme social, cultural i empresarial 3 30,0 25 6,0 12 7,3 23 10,7 1 1,6 64

Altres 2 20,0 8 1,9 5 3,0 8 3,7 3 4,7 26

Mobilitat sostenible (bicing, transport públic) 0 0,0 4 1,0 2 1,2 2 0,9 0 0,0 8

Zona d'oci 0 0,0 7 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7

Manteniment de la ciutat i neteja 0 0,0 7 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7

Capital de comarca 0 0,0 0 0,0 1 0,6 2 0,9 0 0,0 3

Total 10 100,0 418 100,0 164 100,0 214 100,0 64 100,0 870

Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24) Adults joves (25-39) Adults grans (40-64)
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Taula AI.13. Principals problemes de Granollers segons edat (agrupada) 

 

 

  

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes %

Aparcament 0 0,0 85 15,2 19 9,8 42 15,9 4 5,6

Mobilitat (circulació, trànsit) 0 0,0 47 8,4 22 11,4 45 17,0 11 15,5

Manca transport públic 0 0,0 33 5,9 15 7,8 11 4,2 3 4,2

Pocs carrils bici 3 27,3 9 1,6 3 1,6 1 0,4 0 0,0

Manca oferta d'oci (sobretot al centre) 0 0,0 73 13,1 25 13,0 14 5,3 3 4,2

Manteniment i neteja d'espais públics 3 27,3 38 6,8 16 8,3 24 9,1 19 26,8

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 0 0,0 59 10,6 11 5,7 11 4,2 6 8,5

Poques zones verdes 1 9,1 26 4,7 19 9,8 8 3,0 2 2,8

Manca d'espais per joves 2 18,2 39 7,0 5 2,6 2 0,8 0 0,0

Inseguretat 0 0,0 48 8,6 4 2,1 14 5,3 6 8,5

Altres 0 0,0 12 2,2 12 6,2 13 4,9 3 4,2

Problemes relacionats amb el medi ambient 0 0,0 10 1,8 5 2,6 11 4,2 3 4,2

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 0 0,0 11 2,0 2 1,0 12 4,5 3 4,2

Immigració 1 9,1 26 4,7 10 5,2 11 4,2 1 1,4

Manca equipaments i oferta esportiva 0 0,0 6 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 0 0,0 18 3,2 4 2,1 7 2,7 0 0,0

Incivisme 0 0,0 0 0,0 1 0,5 3 1,1 5 7,0

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 0 0,0 6 1,1 10 5,2 18 6,8 2 2,8

Identitat de la ciutat i paper en l'entorn (singularitat, innovació, provincialisme) 0 0,0 1 0,2 4 2,1 11 4,2 0 0,0

Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, informació) 1 9,1 1 0,2 3 1,6 5 1,9 0 0,0

Problemes relacionats amb el comerç 0 0,0 10 1,8 3 1,6 1 0,4 0 0,0

Total 11 100,0 558 100,0 193 100,0 264 100,0 71 100,0

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64) Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)
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Taula AI.14. Coneixement del Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons edat 

 

 

 

Taula AI.15. Mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons edat 

 

 

 

 

 

 

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Sí 3 60,0 67 21,3 50 56,2 85 66,9 25 71,4 230

No 2 40,0 247 78,7 39 43,8 42 33,1 10 28,6 340

Total 5 100,0 314 100,0 89 100,0 127 100,0 35 100,0 570

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64) Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Internet 0 0,0 5 6,9 11 19,0 19 16,5 1 3,1 36

Butlletí municipal "Granollers Informa" 1 25,0 19 26,4 16 27,6 43 37,4 10 31,3 89

Televisió local 0 0,0 1 1,4 2 3,4 5 4,3 5 15,6 13

Premsa escrita local 1 25,0 6 8,3 11 19,0 26 22,6 5 15,6 49

A través d'amics o coneguts 1 25,0 9 12,5 10 17,2 15 13,0 7 21,9 42

A través d'altres mitjans 1 25,0 32 44,4 8 13,8 7 6,1 4 12,5 52

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64) Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)
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Taula AI.16. Altres mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons edat 

 

 

Taula AI.17. Valoració de la importància de realitzar el II Pla Estratègic de Granollers segons edat 

 

 

 

 

 

  

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Centre d'ensenyament 0 0,0 27 84,4 1 14,3 2 28,6 1 25,0 31

Associació, centre cívic, cultural 0 0,0 1 3,1 1 14,3 2 28,6 0 0,0 4

Ràdio 0 0,0 1 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1

Altres 1 100,0 3 9,4 5 71,4 3 42,9 3 75,0 15

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64) Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Molt important 2 33,3 109 40,5 56 66,7 70 58,3 24 66,7 261

Bastant important 3 50,0 149 55,4 25 29,8 45 37,5 11 30,6 233

Poc important 1 16,7 8 3,0 3 3,6 4 3,3 1 2,8 17

Gens important 0 0,0 3 1,1 0 0,0 1 0,8 0 0,0 4

Total 6 100,0 269 100,0 84 100,0 120 100,0 36 100,0 515

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64) Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)
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Taula AI.18. Projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i l’accessibilitat segons edat 

 

 

Taula AI.19. Projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la ciutat segons edat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Cobrir la via del tren, traslladar l'estació de mercaderies i reurbanitzar l'entorn 3 15,8 99 11,1 50 19,6 73 20,3 30 28,6 255

Planificar les infraestructures energètiques i millorar la gestió dels residus, aigua i energia 2 10,5 169 19,0 48 18,8 52 14,5 22 21,0 293

Desenvolupar i millorar les infraestructures de transport (tren, carreteres, etc.) 3 15,8 179 20,1 46 18,0 79 22,0 18 17,1 325

Preservar els espais naturals de l'entorn de la ciutat i connectar-los amb altres espais de la comarca 6 31,6 229 25,8 57 22,4 70 19,5 15 14,3 377

Millorar la mobilitat i recuperar espais per als vianants 5 26,3 213 24,0 54 21,2 85 23,7 20 19,0 377

Total 19 100,0 889 100,0 255 100,0 359 100,0 105 100,0 1.627

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64)Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Millorar les infraestructures de telecomunicacions 4 22,2 117 13,5 38 14,8 71 20,0 26 25,0 256

Impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents 2 11,1 150 17,3 34 13,3 43 12,1 8 7,7 237

Desenvolupar els estudis de formació professional en coordinació amb les empreses de la comarca 5 27,8 216 24,9 73 28,5 92 25,9 21 20,2 407

Esdevenir ciutat de referència en l'atenció a la gent gran i a persones amb problemes d'autonomia fomentant la investigació i la ubicació d'empreses del sector3 16,7 207 23,9 69 27,0 85 23,9 28 26,9 392

Dinamitzar el comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat 4 22,2 176 20,3 42 16,4 64 18,0 21 20,2 307

Total 18 100,0 866 100,0 256 100,0 355 100,0 104 100,0 1599

Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24) Adults joves (25-39) Adults grans (40-64)
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Taula AI.20. Projectes més importants per millorar el benestar de les persones i la cohesió social segons edat 

 

 

 

Taula AI.21. Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la ciutat segons edat 

 

 

 

 

 

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Adaptar els serveis sanitaris públics a les necessitats de la població 2 13,3 246 27,9 65 25,1 108 29,6 33 30,6 454

Incrementar els serveis d'atenció domiciliària i de teleassistència per a les persones dependents 2 13,3 133 15,1 47 18,1 89 24,4 22 20,4 293

Promoure la participació de la ciutadania en els projectes de ciutat 3 20,0 148 16,8 50 19,3 42 11,5 17 15,7 260

Millorar la situació de les persones amb risc d'exclusió social 3 20,0 146 16,6 47 18,1 59 16,2 14 13,0 269

Promoure els hàbits saludables (alimentació sana, exercici físic, educació sanitària... ) 5 33,3 208 23,6 50 19,3 67 18,4 22 20,4 352

Total 15 100,0 881 100,0 259 100,0 365 100,0 108 100,0 1628

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64) Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Impulsar la pràctica de l'esport com element educatiu i de transmissió de valors 5 27,8 205 23,1 44 17,2 79 21,7 14 13,3 347

Promoure la formació en idiomes i l'ús social del català 3 16,7 167 18,8 63 24,6 62 17,0 26 24,8 321

Fomentar la creativitat i l'excel·lència en els centres educatius 4 22,2 182 20,5 55 21,5 73 20,1 18 17,1 332

Desenvolupar la formació continuada permanent 1 5,6 150 16,9 56 21,9 70 19,2 20 19,0 297

Millorar els espais culturals per facilitar l'accés de la ciutadania a la cultura 5 27,8 182 20,5 38 14,8 80 22,0 27 25,7 332

Total 18 100,0 886 100,0 256 100,0 364 100,0 105 100,0 1629

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64) Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)
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Taula AI.22. Altres projectes importants per al II Pla Estratègic de Granollers segons edat (agrupada) 

 

Total

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes

Millorar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat (oci cultural, comercial, alternatiu) 0 0,0 31 14,4 11 8,9 7 6,1 2 3,3 51

Més espais de trobada i activitats per al jovent 3 60,0 35 16,3 5 4,0 1 0,9 0 0,0 44

Ampliar, millorar i fer un bon manteniment dels espais públics (parcs, zones verdes) 0 0,0 14 6,5 10 8,1 15 13,2 9 15,0 48

Promoure la mobilitat sostenible (transport públic, bicicleta, etc.) 0 0,0 26 12,1 18 14,5 13 11,4 8 13,3 65

Millorar els espais per a vianants (accessibilitat, voreres, passos vianants, etc) 0 0,0 9 4,2 5 4,0 8 7,0 10 16,7 32

Millorar la seguretat ciutadana 0 0,0 15 7,0 6 4,8 3 2,6 2 3,3 26

Millorar l'atenció dels serveis sanitaris, sobretot a l'hospital 0 0,0 8 3,7 0 0,0 3 2,6 2 3,3 13

Ampliar l'oferta d'equipaments públics i millorar-ne l'ús 0 0,0 21 9,8 8 6,5 5 4,4 4 6,7 38

Propostes relacionades amb les persones en risc d'exclusió social 0 0,0 8 3,7 4 3,2 4 3,5 4 6,7 20

Projectes relacionats amb el civisme, convivència i educació en valors 0 0,0 0 0,0 8 6,5 7 6,1 5 8,3 20

Altres 1 20,0 6 2,8 6 4,8 13 11,4 3 5,0 29

Promoure el teixit associatiu per millorar la cohesió social 0 0,0 3 1,4 3 2,4 2 1,8 0 0,0 8

Propostes relacionades amb el medi ambient (reciclatge, contaminació) 0 0,0 5 2,3 6 4,8 7 6,1 4 6,7 22

Propostes relacionades amb el disseny i planificació urbanística de la ciutat 0 0,0 2 0,9 11 8,9 11 9,6 6 10,0 30

Propostes relacionades amb la formació / educació 1 20,0 17 7,9 5 4,0 8 7,0 1 1,7 32

Propostes relacionades amb les infraestructures 0 0,0 4 1,9 7 5,6 2 1,8 0 0,0 13

Aparcament gratuït 0 0,0 6 2,8 4 3,2 2 1,8 0 0,0 12

Impulsar nous llocs de treball i noves empreses. Mesures per reactivar l'economia. 0 0,0 5 2,3 7 5,6 3 2,6 0 0,0 15

Total 5 0,0 215 0,0 124 0,0 114 0,0 60 0,0 518

Adults joves (25-39) Adults grans (40-64) Gent gran (65 i més)Nens (0-14) Joves (15-24)
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AI.3. Resultats segons lloc de residència dels participants 

 

Taula AI.23. Principals avantatges de Granollers segons lloc de residència (agrupada) 

  
Resideix a 
Granollers Resideix fora 

  Respostes % Respostes % 

Ciutat ben comunicada 130 15,0 43 15,6 

Ubicació geogràfica 80 9,2 11 4,0 

Dimensions del municipi 124 14,3 32 11,6 

Oferta comercial variada i concentrada 124 14,3 65 23,6 

Serveis públics i privats 183 21,1 66 24,0 
Obres de millora: peatonalització del centre, millora de voreres i 
carrers,... 79 9,1 26 9,5 

Zones verdes i àrees naturals 28 3,2 5 1,8 

Dinamisme social, cultural i empresarial 72 8,3 14 5,1 

Altres 24 2,8 4 1,5 

Mobilitat sostenible (bicing, transport públic) 7 0,8 4 1,5 

Zona d'oci 6 0,7 1 0,4 

Manteniment de la ciutat i neteja 7 0,8 2 0,7 

Capital de comarca 2 0,2 2 0,7 

Total 866 0,0 275 0,0 
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Taula AI.24. Principals problemes de Granollers segons lloc de residència (agrupada) 

  
Resideix a 
Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Aparcament 126 11,4 85 25,5 211 

Mobilitat (circulació, trànsit) 133 12,0 41 12,3 174 

Manca transport públic 62 5,6 20 6,0 82 

Pocs carrils bici 18 1,6 1 0,3 19 

Manca oferta d'oci (sobretot al centre) 120 10,8 26 7,8 146 

Manteniment i neteja d'espais públics 119 10,7 20 6,0 139 

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 80 7,2 27 8,1 107 

Poques zones verdes 60 5,4 20 6,0 80 

Manca d'espais per joves 45 4,1 15 4,5 60 

Inseguretat 72 6,5 18 5,4 90 

Altres 34 3,1 8 2,4 42 

Problemes relacionats amb el medi ambient 35 3,2 6 1,8 41 

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 36 3,2 3 0,9 39 

Immigració 41 3,7 18 5,4 59 

Manca equipaments i oferta esportiva 6 0,5 2 0,6 8 

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 26 2,3 8 2,4 34 

Incivisme 9 0,8 1 0,3 10 

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 43 3,9 3 0,9 46 

Identitat de la ciutat i paper en l'entorn (singularitat, innovació, provincialisme) 17 1,5 4 1,2 21 

Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, informació) 12 1,1 2 0,6 14 

Problemes relacionats amb el comerç 15 1,4 5 1,5 20 

Total 1.109 100,0 333 100,0 1.442 
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Taula AI.25. Coneixement del Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons lloc de residència 

  
Resideix a 
Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Sí 261 46,4 41 21,1 255 

No 301 53,6 153 78,9 293 

Total 562 100,0 194 100,0 325 

 

 

Taula AI.26. Mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons lloc de residència 

  Resideix a Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Internet 36 11,0 9 20,0 0 
Butlletí municipal "Granollers 
Informa" 120 36,8 5 11,1 0 

Televisió local 18 5,5 1 2,2 0 

Premsa escrita local 65 19,9 8 17,8 0 

A través d'amics o coneguts 48 14,7 4 8,9 0 

A través d'altres mitjans 39 12,0 18 40,0 0 

Total 326 0,0 45 0,0 0 
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Taula AI.27. Altres mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta segons lloc de residència 

  Resideix a Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Centre d'ensenyament 20 54,1 12 66,7 0 

Associació, centre cívic, cultural 6 16,2 0 0,0 0 

Ràdio 1 2,7 1 5,6 0 

Altres 10 27,0 5 27,8 0 

Total 37 100,0 18 100,0 0 

 

 

Taula AI.28. Valoració de la importància de realitzar el II Pla Estratègic de Granollers segons lloc de residència 

  Resideix a Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Molt important 275 53,0 72 43,4 0 

Bastant important 220 42,4 86 51,8 0 

Poc important 19 3,7 6 3,6 0 

Gens important 5 1,0 2 1,2 0 

Total 519 100,0 166 100,0 0 
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Taula AI.29. Projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i l’accessibilitat segons lloc de residència 

  Resideix a Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Cobrir la via del tren, traslladar l'estació de mercaderies i reurbanitzar l'entorn 273 17,1 66 11,9 255 

Planificar les infraestructures energètiques i millorar la gestió dels residus, aigua i energia 273 17,1 112 20,3 293 

Desenvolupar i millorar les infraestructures de transport (tren, carreteres, etc.) 307 19,2 118 21,3 325 

Preservar els espais naturals de l'entorn de la ciutat i connectar-los amb altres espais de la comarca 365 22,8 126 22,8 377 

Millorar la mobilitat i recuperar espais per als vianants 381 23,8 131 23,7 377 

Total 1599 100,0 553 100,0 1627 

 

 

Taula AI.30. Projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la ciutat segons lloc de residència 

  Resideix a  Resideix 

  Granollers fora 

Millorar les infraestructures de telecomunicacions 17,2 16,0 

Impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents 14,2 16,0 

Desenvolupar els estudis de formació professional en coordinació amb les empreses de la comarca 25,2 22,9 
Esdevenir ciutat de referència en l'atenció a la gent gran i a persones amb problemes d'autonomia fomentant la investigació i la ubicació 
d'empreses del sector 23,8 25,1 

Dinamitzar el comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat 19,5 20,0 

Total 100,0 100,0 
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Taula AI.31. Projectes més importants per millorar el benestar de les persones i la cohesió social segons lloc de residència  

  Resideix a Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Adaptar els serveis sanitaris públics a les necessitats de la població 461 28,5 155 27,9 255 

Incrementar els serveis d'atenció domiciliària i de teleassistència per a les persones dependents 291 18,0 101 18,2 293 

Promoure la participació de la ciutadania en els projectes de ciutat 259 16,0 84 15,1 325 

Millorar la situació de les persones amb risc d'exclusió social 265 16,4 104 18,7 377 

Promoure els hàbits saludables (alimentació sana, exercici físic, educació sanitària... ) 339 21,0 112 20,1 377 

Total 1615 100,0 556 100,0 1.627 

 

Taula AI.32. Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la ciutat segons lloc de residència  

  Resideix a Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Impulsar la pràctica de l'esport com element educatiu i de transmissió de valors 335 20,7 127 22,9 255 

Promoure la formació en idiomes i l'ús social del català 315 19,5 107 19,3 293 

Fomentar la creativitat i l'excel·lència en els centres educatius 325 20,1 111 20,0 325 

Desenvolupar la formació continuada permanent 296 18,3 103 18,6 377 

Millorar els espais culturals per facilitar l'accés de la ciutadania a la cultura 345 21,3 106 19,1 377 

Total 1.616 100,0 554 100,0 1.627 
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Taula AI.33. Altres projectes importants per al II Pla Estratègic de Granollers segons lloc de residència (agrupada) 

  
Resideix a 
Granollers Resideix fora Total 

  Respostes % Respostes % Respostes 

Millorar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat (oci cultural, comercial, alternatiu) 59 9,6 10 9,4 69 

Més espais de trobada i activitats per al jovent 55 8,9 6 5,7 61 

Ampliar, millorar i fer un bon manteniment dels espais públics (parcs, zones verdes) 61 9,9 11 10,4 72 

Promoure la mobilitat sostenible (transport públic, bicicleta, etc.) 69 11,2 15 14,2 84 

Millorar els espais per a vianants (accessibilitat, voreres, passos vianants, etc) 37 6,0 4 3,8 41 

Millorar la seguretat ciutadana 33 5,4 4 3,8 37 

Millorar l'atenció dels serveis sanitaris, sobretot a l'hospital 14 2,3 6 5,7 20 

Ampliar l'oferta d'equipaments públics i millorar-ne l'ús 49 8,0 10 9,4 59 

Propostes relacionades amb les persones en risc d'exclusió social 26 4,2 5 4,7 31 

Projectes relacionats amb el civisme, convivència i educació en valors 22 3,6 2 1,9 24 

Altres 42 6,8 4 3,8 46 

Promoure el teixit associatiu per millorar la cohesió social 10 1,6 2 1,9 12 

Propostes relacionades amb el medi ambient (reciclatge, contaminació) 26 4,2 5 4,7 31 

Propostes relacionades amb el disseny i planificació urbanística de la ciutat 28 4,6 5 4,7 33 

Propostes relacionades amb la formació / educació 38 6,2 4 3,8 42 

Propostes relacionades amb les infraestructures 19 3,1 1 0,9 20 

Aparcament gratuït 13 2,1 6 5,7 19 

Impulsar nous llocs de treball i noves empreses. Mesures per reactivar l'economia. 14 2,3 6 5,7 20 

Total 615 0,0 106 0,0 721 
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Annex II: Resultats de l’Enquesta Ciutadana dels 
joves fins a 18 anys 
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Taula AII.1. Principals avantatges de Granollers (agrupada). Joves fins a 18 anys 

  Respostes % 
% 

Casos 

Serveis públics i privats 96 27,5 49,7 

Oferta comercial variada i concentrada 60 17,2 31,1 

Ciutat ben comunicada 47 13,5 24,4 

Obres de millora: peatonalització del centre, millora de voreres i carrers,... 45 12,9 23,3 

Dimensions del municipi 26 7,4 13,5 

Dinamisme social, cultural i empresarial 25 7,2 13,0 

Zones verdes i àrees naturals 15 4,3 7,8 

Ubicació geogràfica 12 3,4 6,2 

Altres 9 2,6 4,7 

Zona d'oci 6 1,7 3,1 

Manteniment de la ciutat i neteja 5 1,4 2,6 

Mobilitat sostenible (bicing, transport públic) 3 0,9 1,6 

Capital de comarca 0 0,0 0,0 

Total 349 100,0 180,8 
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Taula AII.2. Principals problemes de Granollers (agrupada). Joves fins a 18 anys 

  Respostes % 
% 

Casos 

Manca oferta d'oci (sobretot al centre) 64 14,3 29,4 

Aparcament 53 11,8 24,3 

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 50 11,1 22,9 

Inseguretat 41 9,1 18,8 

Manteniment i neteja d'espais públics 39 8,7 17,9 

Manca d'espais per joves 36 8,0 16,5 

Mobilitat (circulació, trànsit) 33 7,3 15,1 

Manca transport públic 28 6,2 12,8 

Poques zones verdes 22 4,9 10,1 

Immigració 21 4,7 9,6 

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 13 2,9 6,0 

Altres 11 2,4 5,0 

Pocs carrils bici 10 2,2 4,6 

Problemes relacionats amb el medi ambient 9 2,0 4,1 

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 9 2,0 4,1 

Manca equipaments i oferta esportiva 5 1,1 2,3 

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 3 0,7 1,4 
Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, 
informació) 2 0,4 0,9 

Total 449 100,0 206,0 
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Taula AII.3. Coneixement del Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta. Joves fins a 18 anys 

  Absolut Percentatge 

Sí 59 22,3 

No 204 77,3 

NC 1 0,4 

Total 264 100,0 

 

Taula AII.4. Mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta. Joves fins a 18 anys 

  Respostes % 
% 

Casos 

A través d'altres mitjans 29 45,3 49,2 

Butlletí municipal "Granollers Informa" 17 26,6 28,8 

A través d'amics o coneguts 9 14,1 15,3 

Premsa escrita 4 6,3 6,8 

Internet 4 6,3 6,8 

Televisió local 1 1,6 1,7 

Total 64 100,0 108,5 

 

 

Taula AII.5. Altres mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta (agrupada). Joves fins a 18 anys 

  Absolut Percentatge 

Centre d'ensenyament 24 82,8 

Associació, centre cívic, cultural 1 3,4 

Ràdio 1 3,4 

Altres 3 10,3 

Total  29 100,0 
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Taula AII.6. Valoració de la importància de realitzar el II Pla Estratègic de Granollers . Joves fins a 18 anys 

  Absolut Percentatge 

Molt important 85 32,2 

Bastant important 132 50,0 

Poc important 7 2,7 

Gens important 3 1,1 

NS/NC 37 14,0 

Total  264 100,0 

 

 

Taula AII.7. Projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i l’accessibilitat. Joves fins a 18 anys 

  Respostes % 
% 

Casos 

Cobrir la via del tren, traslladar l'estació de mercaderies i reurbanitzar l'entorn 83 11,1 31,6 

Planificar les infraestructures energètiques i millorar la gestió dels residus, aigua i energia 142 19,0 54,0 

Desenvolupar i millorar les infraestructures de transport (tren, carreteres, etc.) 143 19,1 54,4 

Preservar els espais naturals de l'entorn de la ciutat i connectar-los amb altres espais de la comarca 197 26,4 74,9 

Millorar la mobilitat i recuperar espais per als vianants 182 24,4 69,2 

Total  747 100,0 284,0 
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Taula AII.8. Projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la ciutat. Joves fins a 18 anys 

  Respostes % % Casos 

Millorar les infraestructures de telecomunicacions 95 13,1 37,3 

Impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents 128 17,7 50,2 

Desenvolupar els estudis de formació professional en coordinació amb les empreses de la comarca 184 25,4 72,2 
Esdevenir ciutat de referència en l'atenció a la gent gran i a persones amb problemes d'autonomia fomentant la 
investigació i la ubicació d'empreses del sector 164 22,7 64,3 

Dinamitzar el comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat 152 21,0 59,6 

Total  723 100,0 283,5 
 

 

 

Taula AII.9. Projectes més importants per millorar el benestar de les persones i la cohesió social. Joves fins a 18 anys 

  Respostes % 
% 

Casos 

Adaptar els serveis sanitaris públics a les necessitats de la població 205 27,9 79,2 

Incrementar els serveis d'atenció domiciliària i de teleassistència per a les persones dependents 105 14,3 40,5 

Promoure la participació de la ciutadania en els projectes de ciutat 133 18,1 51,4 

Millorar la situació de les persones amb risc d'exclusió social 120 16,3 46,3 

Promoure els hàbits saludables (alimentació sana, exercici físic, educació sanitària... ) 172 23,4 66,4 

Total  735 100,0 283,8 
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Taula AII.10. Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la ciutat. Joves fins a 18 anys 

  Respostes % 
% 

Casos 

Impulsar la pràctica de l'esport com element educatiu i de transmissió de valors 170 23,0 65,4 

Promoure la formació en idiomes i l'ús social del català 143 19,3 55,0 

Fomentar la creativitat i l'excel·lència en els centres educatius 153 20,7 58,8 

Desenvolupar la formació continuada permanent 121 16,4 46,5 

Millorar els espais culturals per facilitar l'accés de la ciutadania a la cultura 153 20,7 58,8 

Total 740 100,0 284,6 
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Taula AII.11. Altres projectes importants per al II Pla Estratègic de Granollers (agrupada). Joves fins a 18 anys 

  Respostes % 
% 

Casos 

Més espais de trobada i activitats per al jovent 33 19,3 35,1 

Millorar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat (oci cultural, comercial, alternatiu) 27 15,8 28,7 

Promoure la mobilitat sostenible (transport públic, bicicleta, etc.) 19 11,1 20,2 

Ampliar l'oferta d'equipaments públics i millorar-ne l'ús 15 8,8 16,0 

Propostes relacionades amb la formació / educació 14 8,2 14,9 
Ampliar, millorar i fer un bon manteniment dels espais públics (parcs, zones 
verdes) 13 7,6 13,8 

Millorar la seguretat ciutadana 12 7,0 12,8 

Millorar els espais per a vianants (accessibilitat, voreres, passos vianants, etc) 7 4,1 7,4 

Propostes relacionades amb les persones en risc d'exclusió social 7 4,1 7,4 

Altres 6 3,5 6,4 

Millorar l'atenció dels serveis sanitaris, sobretot a l'hospital 4 2,3 4,3 

Propostes relacionades amb les infraestructures 4 2,3 4,3 

Propostes relacionades amb el medi ambient (reciclatge, contaminació) 3 1,8 3,2 

Aparcament gratuït 3 1,8 3,2 

Impulsar nous llocs de treball i noves empreses. Mesures per reactivar l'economia. 2 1,2 2,1 

Promoure el teixit associatiu per millorar la cohesió social 1 0,6 1,1 

Propostes relacionades amb el disseny i planificació urbanística de la ciutat 1 0,6 1,1 

Total 171 100,0 181,9 
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Annex III: Resultats de l’Enquesta Ciutadana dels 
participants de 19 i més anys 
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Taula AIII.1. Principals avantatges de Granollers (agrupada). Participants de 19 i més anys. 

  Respostes % 
% 

Casos 

Ciutat ben comunicada 87 16,7 34,9 

Ubicació geogràfica 63 12,1 25,3 

Dimensions del municipi 81 15,5 32,5 

Oferta comercial variada i concentrada 84 16,1 33,7 

Serveis públics i privats 91 17,5 36,5 

Obres de millora: peatonalització del centre, millora de voreres i carrers,... 37 7,1 14,9 

Zones verdes i àrees naturals 11 2,1 4,4 

Dinamisme social, cultural i empresarial 39 7,5 15,7 

Altres 17 3,3 6,8 

Mobilitat sostenible (bicing, transport públic) 5 1,0 2,0 

Zona d'oci 1 0,2 0,4 

Manteniment de la ciutat i neteja 2 0,4 0,8 

Capital de comarca 3 0,6 1,2 

Total 521 100,0 209,2 
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Taula AIII.2. Principals problemes de Granollers (agrupada). Participants de 19 i més anys. 

  Respostes % 
% 

Casos 

Aparcament 97 15,3 35,7 

Mobilitat (circulació, trànsit) 92 14,5 33,8 

Manteniment i neteja d'espais públics 61 9,6 22,4 

Manca oferta d'oci (sobretot al centre) 51 8,0 18,8 

Problemes relacionats amb les actuacions urbanístiques (obres, disseny, etc) 37 5,8 13,6 

Manca transport públic 34 5,4 12,5 

Poques zones verdes 34 5,4 12,5 

Problemes estructurals (vivenda, mercat de treball, cost vida, Impostos) 33 5,2 12,1 

Inseguretat 31 4,9 11,4 

Altres 29 4,6 10,7 

Immigració 28 4,4 10,3 

Problemes relacionats amb el medi ambient 20 3,2 7,4 

Problemes relacionats amb l'atenció social i/o sanitària 19 3,0 7,0 

Problemes relacionats amb l'educació (0-3, formació, etc) 16 2,5 5,9 

Identitat de la ciutat i paper en l'entorn (singularitat, innovació, provincialisme) 16 2,5 5,9 

Manca d'espais per joves 12 1,9 4,4 

Incivisme 9 1,4 3,3 

Temes relacionats amb l'administració pública local i classe política (escoltar, informació) 8 1,3 2,9 

Pocs carrils bici 6 0,9 2,2 

Manca equipaments i oferta esportiva 1 0,2 0,4 

Total 634 100,0 233,1 
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Taula AIII.3. Coneixement del Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta. Participants de 19 i més anys. 

  Absolut Percentatge 

Sí 171 55,2 

No 136 43,9 

NC 3 1,0 

Total 310 100,0 

 

Taula AIII.4. Mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta. Participants de 19 i més anys. 

  Respostes % 
% 

Casos 

Butlletí municipal "Granollers Informa" 72 33,2 42,4 

Premsa escrita 45 20,7 26,5 

A través d'amics o coneguts 33 15,2 19,4 

Internet 32 14,7 18,8 

A través d'altres mitjans 23 10,6 13,5 

Televisió local 12 5,5 7,1 

Total 217 100,0 127,6 

 

 

Taula AIII.5. Altres mitjans pels quals coneix el Pla Estratègic abans de fer l’Enquesta (agrupada). Participants de 19 i més anys. 

  Absolut Percentatge 

Centre d'ensenyament 7 30,4 

Associació, centre cívic, cultural 3 13,0 

Altres 12 52,2 

NS/NC 1 4,3 

Total 23 100,0 
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Taula AIII.6. Valoració de la importància de realitzar el II Pla Estratègic de Granollers . Participants de 19 i més anys. 

  Absolut Percentatge 

Molt important 176 56,8 

Bastant important 101 32,6 

Poc important 10 3,2 

Gens important 1 0,3 

NS/NC 22 7,1 

Total  310 100,0 

 

 

 

Taula AIII.7. Projectes més importants per millorar l’espai públic, la mobilitat i l’accessibilitat. Participants de 19 i més anys. 

  Respostes % 
% 

Casos 

Cobrir la via del tren, traslladar l'estació de mercaderies i reurbanitzar l'entorn 172 19,5 55,8 

Planificar les infraestructures energètiques i millorar la gestió dels residus, aigua i energia 151 17,2 49,0 

Desenvolupar i millorar les infraestructures de transport (tren, carreteres, etc.) 182 20,7 59,1 

Preservar els espais naturals de l'entorn de la ciutat i connectar-los amb altres espais de la comarca 180 20,5 58,4 

Millorar la mobilitat i recuperar espais per als vianants 195 22,2 63,3 

Total  880 100,0 285,7 
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Taula AIII.8. Projectes més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la ciutat. Participants de 19 i més anys. 

 

  Respostes % % Casos 

Millorar les infraestructures de telecomunicacions 161 18,4 52,4 

Impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents 109 12,4 35,5 

Desenvolupar els estudis de formació professional en coordinació amb les empreses de la comarca 223 25,5 72,6 
Esdevenir ciutat de referència en l'atenció a la gent gran i a persones amb problemes d'autonomia fomentant la investigació i la 
ubicació d'empreses del sector 228 26,0 74,3 

Dinamitzar el comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat 155 17,7 50,5 

Total  876 
100,

0 285,3 
 

 

Taula AIII.9. Projectes més importants per millorar el benestar de les persones i la cohesió social. Participants de 19 i més anys. 

  Respostes % 
% 

Casos 

Adaptar els serveis sanitaris públics a les necessitats de la població 249 27,9 81,4 

Incrementar els serveis d'atenció domiciliària i de teleassistència per a les persones dependents 188 21,1 61,4 

Promoure la participació de la ciutadania en els projectes de ciutat 127 14,2 41,5 

Millorar la situació de les persones amb risc d'exclusió social 149 16,7 48,7 

Promoure els hàbits saludables (alimentació sana, exercici físic, educació sanitària... ) 180 20,2 58,8 

Total  893 100,0 291,8 
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Taula AIII.10. Projectes més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la ciutat. Participants de 19 i més anys. 

 

  Respostes % % Casos 

Impulsar la pràctica de l'esport com element educatiu i de transmissió de valors 177 19,9 57,8 

Promoure la formació en idiomes i l'ús social del català 178 20,0 58,2 

Fomentar la creativitat i l'excel·lència en els centres educatius 179 20,1 58,5 

Desenvolupar la formació continuada permanent 176 19,8 57,5 

Millorar els espais culturals per facilitar l'accés de la ciutadania a la cultura 179 20,1 58,5 

Total 889 100,0 290,5 
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Taula AIII.11. Altres projectes importants per al II Pla Estratègic de Granollers (agrupada). Participants de 19 i més anys. 

  Respostes % % Casos 

Millorar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat (oci cultural, comercial, alternatiu) 24 6,9 17,1 

Més espais de trobada i activitats per al jovent 11 3,2 7,9 

Ampliar, millorar i fer un bon manteniment dels espais públics (parcs, zones verdes) 35 10,1 25,0 

Promoure la mobilitat sostenible (transport públic, bicicleta, etc.) 46 13,3 32,9 

Millorar els espais per a vianants (accessibilitat, voreres, passos vianants, etc) 25 7,2 17,9 

Millorar la seguretat ciutadana 14 4,0 10,0 

Millorar l'atenció dels serveis sanitaris, sobretot a l'hospital 9 2,6 6,4 

Ampliar l'oferta d'equipaments públics i millorar-ne l'ús 23 6,6 16,4 

Propostes relacionades amb les persones en risc d'exclusió social 13 3,7 9,3 

Projectes relacionats amb el civisme, convivència i educació en valors 20 5,8 14,3 

Altres 23 6,6 16,4 

Promoure el teixit associatiu per millorar la cohesió social 7 2,0 5,0 

Propostes relacionades amb el medi ambient (reciclatge, contaminació) 19 5,5 13,6 

Propostes relacionades amb el disseny i planificació urbanística de la ciutat 29 8,4 20,7 

Propostes relacionades amb la formació / educació 18 5,2 12,9 

Propostes relacionades amb les infraestructures 9 2,6 6,4 

Aparcament gratuït 9 2,6 6,4 

Impulsar nous llocs de treball i noves empreses. Mesures per reactivar l'economia. 13 3,7 9,3 

Total 347 100,0 247,9 
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Taula AIV.1. Establiments col·laboradors 

ESTABLIMENT ADREÇA 

A. PINILLA CAN MÒNIC, 4 

BRETCHA ROGER DE FLOR, 105 

CONCEPCIÓ FÀBREGAS ESTEVE GARRELL, 6 

CONCEPCIÓ FÀBREGAS MAS ESTAPER, S/N 

CONCEPCIÓ FÀBREGAS MASNOU, 291 

EL PASSEIG ALFONS IV, 23 

EL PASSEIG PRAT DE LA RIBA, 10 

EL RACÓ PORXADA, 1 

EL RACÓ ROGER DE FLOR, 81 

EL XAMFRÀ CATALUNYA, 7 

EL XAMFRÀ GIRONA, 337 

EL XAMFRÀ ROGER DE FLOR, 121 

FORN DE L'ESPINASA ANSELM CLAVÉ, 81-83 

FORN DE L'ESPINASA – CAN JOSEP MUNTANYA, 12 

FORN DE PA – MERCAT SANT CARLES CASERNA, PARADES 10-11 

FORN DE PA GLÒRIA GIRONA, 208 

JOSEP M. PLANA COLON, 26 

L'EMPORDÀ JOAN PRIM, 180 

MACXIPA GIRONA, 212 

MACXIPA SANT ESTEVE, 57 

MACXIPA VERGE DE NÚRIA, 17 

PASTISSERIA MARGARIDA JOSEP TORRAS I BAGES, 53 

PERE BRETCHA CAMÍ VELL DE CANOVELLES, 49 

PERE BRETCHA GIRONA, 49 

PERE BRETCHA MALUQUER I SALVADOR, 17 

PERE BRETCHA MAS DRAPER, 6 

PERE BRETCHA MUNTANYA, 74 

SANT JORDI RAFAEL DE CASANOVA, 70 

TRES TORRES CAMP DE LES MORERES, 17 

 

Taula AIV.2. Ajuntament i altres equipaments 

EQUIPAMENT ADREÇA 

EDIFICI MUNICIPAL PORXADA, 6 

EDIFICI MUNICIPAL - OAC SANT JOSEP, 7 

MASIA TRES TORRES TRES TORRES, 18-20 

CENTRE TECNOLÒGIC I 
UNIVERSITARI DE GRANOLLERS 

MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 36 

BIBLIOTECA CAN PEDRALS ESPÍ I GRAU, 2 

BIBLIOTECA ROCA UMBERT PRAT DE LA RIBA, 77 

CENTRE CÍVIC CAN BASSA JOSEP OLIVER, 1 

CENTRE CÍVIC CAN GILI CAMÍ VELL DE LLIÇÀ D'AMUNT, 1 

CENTRE CÍVIC JAUME OLLER MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 47 

CENTRE CÍVIC NORD LLEDONER, 6 

CENTRE CÍVIC PALOU DOCTOR FÀBREGAS, S/N 
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