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2 de desembre de 2019, Sala d’Actes del Vagó de la DIBA
GT-Adaptació al CC de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Adaptació i riscos. Accions des d’un municipi
Ajuntament de Granollers

o Perfil climàtic de Granollers i programa d’adaptació 

o El Pla de resiliència urbana de Granollers, primers passos 

o Impuls de l’acció climàtica entre els joves

o Suport a l’acció climàtica des de les entitats: aprovació de la 
Declaració d’emergència climàtica 2019 
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Perfil climàtic de Granollers i programa d’adaptació 

La vulnerabilitat més alta es concentra en les onades de calor, ventades i en 
l’exposició a tempestes i pluges torrencials
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40 accions d’adaptació organitzades en 6 àmbits: 1. Protocols i estructures de resposta
a emergències; 2. Gestió del coneixement i sensibilització; 3. Criteris d’adaptació en 

contractes i concessions; 4. Criteris d’adaptació en el planejament; 5.Gestió recursos i 
serveis existents; 6. Projectes i inversió per l'adaptació
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Barems de referència per referir-se 

al cost de les actuacions:

Cost Baix: referent a campanyes de 

sensibilització i millora de la gestió

de serveis energètics, sense

actuacions infraestructurals (cost

inferior a 60.000 €)

Cost Mig: referent a plans de millora

de la gestió de les infraestructures

(cost entre 60.000€ - 500.000€)

Cost Alt: referent a noves inversions

en infraestructures (cost superior a 

500.000€)

Cada acció 1 fitxa

El Pla de resiliència urbana de Granollers
primers passos 
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El Document Únic de Protecció Civil de Granollers (DUPROCIM),  
aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 31/01/2018, integra els 
protocols municipal d’actuació per donar resposta a les 
emergències resultants d’episodis DE VENTADES, PLUGES 
TORRENCIALS ,INUNDACIONS, ONADES DE CALOR I DE 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA a Granollers 

En l’actualitat, i sota la coordinació de l’oficina de Protecció Civil de 
l’Ajuntament s’està redactant el Pla de Resiliència Urbana de 
Granollers, amb l’objectiu d’incrementar la capacitat del municipi 
per:

• Prevenir les amenaces
• Aguantar els impactes
• Respondre a les situacions de crisis
• Recuperar les funcionalitats del sistema urbà
• Aprendre de l’experiència. 

Fase 
ALERTA
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En l’actualitat, i sota la coordinació de l’oficina de Protecció Civil de 
l’Ajuntament s’està redactant el Pla de resiliència urbana de 
Granollers

Desembre 2019- Gener de 2019,  6 tècnics dels àmbits de la 
protecció civil, urbanisme, serveis municipals, salut pública, 
sistemes d’informació geogràfica i medi ambient han rebut
FORMACIÓ EN RESILIÈNCIA URBANA i en el marc d’aquesta
formació s’ha realitzat un ESTUDI INICIAL DE LA RESILIÈNCIA 
URBANA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS (anàlisi preliminar i 
priorització dels serveis municipals, riscos associats i vulnerabilitats 
urbanes). 

Maig-Desembre 2019, procés de redacció del Pla de resiliència 
urbana, que comptarà amb diversos tallers per definir l'estratègia 
municipal i el sistema de gestió de la resiliència.
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Priorització de serveis
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Valoració de riscos 

Impuls de l’acció climàtica entre els joves
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El projecte EYES, un impuls a l’apoderament dels joves en l’energia
sostenible i l’acció climàtica

L’Ajuntament de Granollers està participant des de fa uns mesos en el projecte 
europeu Engaging Youth in Sustainable Energy Planning (EYES) del programa 
Erasmus+, que té com a objectiu mobilitzar joves en l'àmbit del canvi climàtic i 
l'energia sostenible. 

S'ha constituït un Grup de joves per a l'acció (YIT), involucrant col·lectius de 
procedència diversa i, alhora, s'ha creat un Grup d’experts locals (AB) que 
actuen com a referents, col·laborant amb el grup de joves per a l’acció. 

També s'estant desenvolupant tallers temàtics en acció climàtica i s'ha co-
dissenyat i co-creat una estratègia i una campanya per traslladar les 
propostes juvenils en relació als reptes climàtics de Granollers a altres joves, al 
govern municipal i a la ciutadania en general. 
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EYES compta amb 8 socis de 6 països: Dinamarca, França, Itàlia, Bulgària, 
Polònia i Espanya. 

L’Ajuntament de Granollers forma part del consorci de socis juntament amb 
l’Associació Ecoserveis, que lidera el projecte; la consultora danesa EC 
Network A/S (ECNet); la universitat danesa EUC Syd; l’Agència Local de 
l’Energia i el Clima de la Metròpoli de Lió (ALEC-Lyon); l’Agència Napolitana de 
l’Energia i el Medi Ambient (ANEA); la Unió de les Autoritats Locals Búlgares del 
Mar Negre (UBBSLA, en les seves sigles en anglès); i l’associació de la Xarxa 
«Energie Cities» de municipis polonesos. 

El canvi climàtic és un repte global que afectarà sobretot a les generacions joves 
però la seva veu no és té en compte en la presa de decisions. Per aquest motiu, 
EYES es basa en un doble principi: 

o combatre la desigualtat en l’educació i en la representació pública dels 
joves, involucrant col·lectius de procedència diversa, i 

o lluitar contra el canvi climàtic. 
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El projecte EYES vol escoltar i fer sentir la veu dels joves i fer 
arribar les seves propostes a l’Ajuntament de Granollers.

És una oportunitat per avançar en l’assoliment dels objectius de 
mitigació i adaptació municipals fins al 2030
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El 12 de desembre en el marc de la ZONA VERDE 
de la #COP25Madrid, Ecoserveis i l’Ajuntament de 
Granollers coorganitzaran workshop Young people

participating in climate policy making, amb l’objectiu
de recollir idees i propostes dels joves per afrontar 
els principals reptes climàtics. 

El 29-30 de maig de 2020, 9 joves de Granollers-EYES
project participaran a la 4a edició de l’European Youth
Event a Strasbourg, organitzant una activitat coordinada
amb un grup de joves de França, amb l’objectiu de de
proporcionar a la resta de joves participants un espai
per:
1. Recollir propostes d’adaptació i mitigació de la crisi
climàtica per als responsables de la UE.
2. Arribar al compromís dels participants sobre repte 
d’acció climàtica a implementar en els seus llocs d’origen. 

Podeu seguir l’activitat del projecte EYES a:

wp.granollers.cat/eyes

@Eyesgranollers

@ErasmusEyes

#EyesErasmus

eyes.granollers
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Suport a l’acció climàtica des de les entitats, aprovació 
de la Declaració d’emergència climàtica 2019 

Acord de Ple aprovat per unanimitat en data 30/07/2019

Les organitzacions Granollers Pedala, Granollers en 
Transició, La Magrana Vallesana i L'Ateneu de Granollers, 
l'Aliança per l'emergència climàtica, es van adreçar al ple 
de l’Ajuntament de Granollers i als grups polítics per 
instar al reconeixement de l’estat d’emergència climàtica 
en el qual ens trobem mitjançant l’adopció de la Moció i 
de les mesures que se’n derivin. 

Gràcies!


