
PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM ENTORN A LA CELEBRACIÓ DEL
MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ 2021 A LA CIUTAT DE GRANOLLERS

La ciutat de Granollers sempre ha estat vinculada al món de l’handbol, l’esport referent de
la ciutat. Durant molts anys, i encara ara, Granollers ha comptat amb una gran afició a
aquest  esport  i  disposa  d’excel·lents  instal·lacions  per  aquesta  pràctica  esportiva.
Granollers sempre ha estat referent i  considerada una de les capitals d’aquest esport,
amb el Club BM Granollers com a referència, passant per la celebració dels Jocs Olímpics
l’any 1992, el Mundial d’Handbol Masculí l’any 2013, entre molts altres esdeveniments de
referència que han tingut lloc a la ciutat.

Des  del  Grup  Municipal  d’ERC-AM  a  l’Ajuntament  de  Granollers  considerem  que  la
celebració, aquest desembre, del Mundial d’Handbol femení suposa una triple oportunitat:
la primera, per consolidar la ciutat com una de les capitals mundials d’aquest esport; la
segona:  per  reivindicar  el  paper  de  la  dona  a  l’esport;  i  la  tercera:  per  l’impacte
socioeconòmic que aquest esdeveniment hauria de generar a la ciutat.

Per tots aquests motius, des del Grup Municipal d’ERC-AM volem fer el trasllat de les
següents propostes, que giren entorn a la celebració d’aquest esdeveniment:

1. Reivindicar el català com a llengua oficial del Mundial.

2. Esdevenir  seu  permanent  de  la  selecció  catalana  d’handbol  femenina.
Realització d’un partit de la selecció catalana femenina abans de la celebració del
Mundial per fer un assaig del funcionament i la logística del Palau d’Esports de cara
a la celebració de l’esdeveniment.

3. Fomentar la cooperació econòmica, cultural i social entre les ciutats que són
seus del Campionat: Granollers, Castelló, Llíria i Torrevella.

4. Iniciar els treballs i contactes per  crear una Euroregió meditarrania d’handbol
que faci de Granollers el centre geogràfic de la mateixa i busqui crear xarxa amb
ciutats com Nimes, Montpeller, Girona, Tarragona, València i Alacant.

5. Impulsar i estudiar el projecte del Museu Europeu de l’Handbol a Granollers.

6. Impulsar les subvencions municipals als clubs esportius de la ciutat que tinguin
equips femenins, així com el compromís d’augmentar la dotació econòmica si en
anys posteriors aconsegueixen fer créixer el nombre d’equips formats per dones.

7. Creació de les «Beques Violant  d’Hongria» per  a  les estudiants  que vulguin
cursar estudis universitaris o cicles formatius en l’àmbit de l’esport.



8. Realitzar una campanya permanent de visibilització i foment de l’esport femení
a la ciutat.

9. Ampliar zones esportives públiques a la ciutat amb la construcció de noves
pistes cobertes amb una nomenclatura que tingui l’objectiu de reivindicar l’esport
femení.

10. Incorporar publicitat de la ciutat (visitgranollers.com) al vestuari i equipaments
del Campionat.

11. Realitzar  un  estudi  previ  de  previsió  d’impacte  socioeconòmic de
l’esdeveniment a la ciutat, així com un de posterior per avaluar-ne el rendiment.


