
 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

• Es consideren òrgans de participació ciutadana en processos de l'Agenda 21 aquells formalment 
establerts que tenen per objectiu implicar-hi la societat civil. L’Ajuntament de Granollers té tres categories 
d'òrgans establerts: el Consell de Medi Ambient, les reunions de fòrums i les auditories i altres. 

• El Consell de Medi Ambient només fa una reunió anual, mentre que els altres, com ara el Consell 
Escolar, el Municipal de la Salut, el de Cultura, el dels Infants, el de la Gent Gran o el de Cooperació i 
Solidaritat, tenen una periodicitat de reunió més elevada.  

Participació ciutadana en la gestió municipal
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• Amb relació a la democràcia participativa, el 2003 es va constatar un alentiment de l’activitat, tot i que 

en el marc del Consell de Medi Ambient s’havia realitzat una forta activitat durant els anys 2000 i 
2001. Aquest fet, juntament amb la signatura dels compromisos d’Aalborg i l’assoliment del 50% de 
les accions del Pla d’acció inicial, va plantejar la necessitat de tornar a dinamitzar el procés de 
participació de l’Agenda 21 local, per tal de definir noves accions i dotar el Consell Municipal de Medi 
Ambient de més energia. 

• El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs té un programa d’educació ambiental, adreçat 
a escolars, anomenat Apropa’t al Besòs, amb tres tipus d’activitats que s'ofereixen regularment, les 
quals inclouen visites a la depuradora i a l'entorn fluvial, itineraris per diferents trams per conèixer el 
curs alt, mitjà i baix d'un riu mediterrani, així com una activitat per observar la biodiversitat local 
anomenada Bèsties i bestioles.  

• El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ha promogut diverses campanyes durant 
els darrers anys per tal d’incrementar la fracció valoritzada dels residus generats i ofereix anualment 
tallers i activitats als centres educatius per millorar la gestió dels residus, així com visites guiades a la 
deixalleria. També cedeix materials per a festes més sostenibles, com ara gots reutilitzables i 
contenidors de recollida selectiva. 

• Des de fa anys, l’Ajuntament de Granollers porta a terme activitats d’educació ambiental. Cada any se 
celebra la Setmana del Medi Ambient amb activitats principalment per a les escoles, com la Festa de 
l’Arbre, ara dins del Calendari Verd de Primavera, i per a altres entitats i associacions. 

• Es van fer tres edicions de l’ESPAI VIU, un butlletí electrònic que organitza i facilita l’accés a la 
informació ambiental municipal, afavorint alhora una participació més dinàmica dels ciutadans. 

• Per altra banda, s’han elaborat diferents materials educatius en matèria de medi ambient, com un 
crèdit variable del riu Congost (adaptable a un crèdit de síntesi) i activitats i fitxes per treballar sobre
l’espai natural de Can Cabanyes. Pel que fa a aquest indret, s’ha dissenyat una web amb informació 
relativa als recursos i a les característiques. 



 

 

 

• Des del Museu de Ciències Naturals "la Tela", es gestionen les activitats per realitzar en l’entorn de 
Can Cabanyes i s’ha continuat ampliant l’oferta educativa amb activitats diverses per a la descoberta 
del món animal i vegetal dels diversos ecosistemes vallesans, a més d’exposicions temporals i 
activitats per a les escoles. 

• Durant aquests anys s’han ofert, entre d’altres, visites guiades per conèixer els diversos espais 
naturals de Granollers, i en especial el riu, així com a les instal·lacions solars de l’IES Celestí Bellera i 
a la cabina de control de la contaminació atmosfèrica. També es disposa d'una exposició itinerant 
referent al riu i a l’estalvi d’aigua per a les entitats interessades, així com s'han col·locat plafons 
informatius al llarg del riu i en altres espais naturals d’interès municipal. 

• També s’han impulsat, i se'ls ha donat suport, les inspeccions i activitats proposades pel projecte 
Rius, per afavorir l’acostament de la ciutadania a l’entorn natural, tot fomentant l’educació ambiental, i 
per millorar l’hàbitat fluvial. Darrerament s’ha participat en les actuacions del projecte FEM 
DISSABTE!: es van organitzar recollides de residus al llarg del riu en el seu pas per Granollers. 

• Últimament s’ha disposat de l’ambibús, unitat d’educació ambiental del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, des del qual s’ha informat sobre el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, 
que inclou actuacions que cal fer a Granollers com a zona afectada per concentracions elevades de 
partícules a l’atmosfera (PM10). 

• Hi ha dues escoles al municipi certificades com a Escola Verda: la Salvador Llobet i l’IES Celestí 
Bellera. 

 


