Moció de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya per a la
difusió efectiva de les activitats culturals organitzades a Granollers
Granollers és una ciutat rica en activitats culturals de tota mena, organitzades no sols per l’Ajuntament de
Granollers i les entitats directament vinculades a la institució, si no també pel teixit associatiu i cultural de la
nostra ciutat, que fa una tasca absolutament imprescindible per a la promoció de la cultura i el municipi.

Aquesta manca de difusió de la informació per el públic en general, també es produeix entre les associacions
culturals quant a la seva programació, provocant que en molts casos es contra-programin entre elles, limitant
la seva capacitat d’arribar al ciutadà corrent.
Alhora, també detectem que la tasca de comunicació que es realitza per part de l’Ajuntament és principalment
a través del Rengle, espai informatiu de les activitats culturals incorporat al butlletí de l’Ajuntament, i de la pàgina
web de cultura. En aquest darrer cas, si bé és cert que l’ús de les noves tecnologies per part de les institucions
permet una reducció de les despeses de funcionament d’aquestes i una major freqüència d’actualització en la
incorporació de novetats, la excessiva dependència en els canals digitals que s’han d’anar a cercar, provoca
que es pateixin de manera accentuada les conseqüències de la bretxa digitals, especialment en els trams de
persones d’edats superiors. Darrerament, també s’ha detectat que si bé els trams de població més jove sí tenen
accés immediat a la informació disponible per canals digitals, manquen campanyes de promoció i sensibilització
per tal que s’interessin i participin en les activitats culturals.
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Observem però que el consum d’activitats culturals a Granollers no és tant elevat com entenem que seria òptim,
i en molts casos l’audiència que hi assisteix es limita a les persones ja vinculades al món de la cultura i al seu
entorn més immediat, que mitjançant la seva xarxa de contactes, reben i comuniquen informació de les activitats
que hi ha previstes al municipi.

És per això que des de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya considerem que cal un major
esforç per part de l’Ajuntament per tal de donar difusió de manera efectiva de les activitats culturals organitzades
al municipi per el públic general i proposem l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Establir, mitjançant el Consell de Cultura de Granollers, una taula de coordinació entre les associacions
i entitats culturals del municipi, per tal de promoure un major grau de relació en l’organització de les activitats,
evitant la contra-programació no intencional d’aquestes.

Segon.- Dissenyar i implementar una prova pilot per a instal·lar panells informatius digitals als carrers, on es
pugui informar de l’agenda d’actes culturals previstos de forma setmanal. Proposem com a primera localització
del panell, la cruïlla entre Carrer St. Roc i C/ Joan Prim fent-ho extensible a punts estratègics de tots els barris
de la ciutat si la prova pilot funcionés. Panells de gran dimensió visibles al caminar on es faci referència als
actes culturals previstos (tipus exposicions, conferències, presentació de llibres, col·loquis), hora i lloc de la
seva realització. Proposem que aquests panells, incorporin de forma addicional en el seu encapçalament
informació rellevant per la ciutadania com l’hora actual, temperatura atmosfèrica actualitzada i nivells de qualitat
de l’aire basats en l’escala IGQA que és representativa d’una àrea geogràfica concreta, actualitzant els seus
valors cada hora (comprèn els nivells ozó, diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, monòxid de carboni, nivells de
partícules < 10um).
Tercer.- Incorporar aquesta actuació en el marc del pla de comunicació de que disposi l’Ajuntament de
Granollers per a les activitats culturals organitzades al municipi, vincular-lo a l’App de l’Ajuntament i la seva
pàgina web.

Cinquè.- De la informació transmesa de l’encapçalament del panell, s’haurien de derivar campanyes de difusió
municipal de recomanacions per a tota la ciutadania de què caldria fer en els dies on la temperatura ambient
és extrema o l’índex de qualitat de l’aire no fos adequat. S’entén per aquestes mesures, actuacions senzilles
com augmentar la ingesta d’aigua, regar les plantes de casa, mesures especifiques dirigides als jardins de la
ciutat, o a la mobilitat...)
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Quart.- Comunicar a totes les entitats i associacions censades al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes per tal que, les que ho desitgin, comuniquin la seva agenda setmanal per a la seva difusió mitjançant
el canal proposat per a la prova pilot.

Sisè.- Donar compte a la Comissió Informativa de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació del resultat
de la prova pilot, que al seu torn valorarà la idoneïtat de procedir amb l’execució del projecte d’instal·lació de
panells informatius digitals al municipi, i en cas afirmatiu, procedirà als tràmits corresponents a tal efecte.

A Granollers, 18 de setembre de 2019

