ACTA DE LA REUNIÓ CONJUNTA DEL FÒRUM DE COMERÇ I TURISME
–COMISSIÓ DE COMERÇ I
DE LA COMISSIÓ DE LA FIRA DE L'ASCENSIÓ-

Data: 6 de maig de 2019
Hora d’inici: 14.30 hores
Lloc: Masia de Can Muntanyola, Camí del Mig, núm. 22 - Granollers

Assistents per part de la Comissió de Comerç:

. Sra. Andrea Canelo Matito, Regidora de Promoció Econòmica, que actua de Presidenta.
. Sr. Juan Manuel Segovia Ramos, Regidor de Serveis, Mobilitat i Via Pública.
. Sr. Josep Maria Massons i Puig, en representació del grup polític municipal de ERC-AG-AM.
. Sr. Josep Costa i Sitjà, per delegació de Josep Lluis Castells, com a Responsable de Mercats
de l'Ajuntament de Granollers.
.Sr. Ernest Sugrañes, gerent dinamitzador, en representació de l'Associació de Comerciants
Gran Centre.
. Sra. Gisela Comas, presidenta de l’Associació de comerciants Sota Camí Ral.
. Sra. Rosa Casellas, en representació de l'Associació de Comerciants del Rec al Roc.
. Sr. Miquel Martinez, president, i Sr. Isaac Gómez, gerent dinamitzador de l'Associació de
Comerciants Comerç de Dalt.
. Sr. Diego Martínez, president de l'Associació de Comerciants Congost Granollers.
. Sr. Jordi Táboas Suárez, Director de Granollers Mercat.
. Sr. Jordi Montpart López, responsable de comerç i fires de Granollers Mercat.
. Sra. Sílvia López, dinamitzadora associació comerciants Congost.
. Sra. Maria Antúnez, tècnica de comerç de Granollers Mercat.

Excusen la seva assistència:

. Sr. Josep Mayoral i Antígas, alcalde de Granollers.
. Sra. Ma. del Mar Sánchez Martínez, Regidora de Salut Pública i Serveis Socials i Igualtat, en
representació del grup polític municipal PSC.
. Sra. Mònica Oliveres i Guixer, Regidora d'Urbanisme i Habitatge.
. Sr. Jordi Terrades i Santacreu, Regidor d’Hisenda.
. Sr. Albert Camps i Giró, Regidor de Programació, de Medi Ambient i Espais Verds i Obres i
Projectes.
. Sr. Rudy Benza Alegria, Regidor de Barris, Nova Ciutadania i Seguretat Ciutadana.
. Sra. Mertixell Corbera i Vilardebó, en representació del grup polític municipal de PDeCATDemòcrates.
. Sr. Josep Maria Moya Losilla, en representació del grup polític municipal del Partit Popular
(PP).
. Sr. Jordi Pavón Álvarez, en representació del grup polític municipal de Ciutadans (C's).
. Sra. Maria Cobeña, en representació del grup polític municipal CpG-CUP-PA.
. Sr. Isidre Pujades, en representació de la Unió de comerciants Ramassar Nord.
. Sr. Josep Manent, Administrador del Mercat Municipal Sant Carles.
. Sr. Ferran Rodríguez, President de l'Associació de Venedors Mercat.
. Sr. Ferran Espona, en representació de la Cambra de Comerç.
. Sr. Francesc Rocasalbas, president de l'Associació de Més que Comerç.
. Sra. Maria Teresa Fernández Vicens, en representació de l'Associació Som Porxada.

B]

Assistents per part de la Comissió de la Fira de l'Ascensió:

. Sra. Andrea Canelo Matito, Regidora de Promoció Econòmica, que actua de Presidenta.
. Sr. Josep Maria Massons i Puig, en representació del grup polític municipal ERC-AG-AM
. Sra. Judith Espinosa, en representació del Gremi Comarcal d'hoteleria i turisme del Vallès
Oriental.
. Sr. Enric Gisbert, president del Gremi d’Hotels del Vallès Oriental HVO.
. Sr. Jordi Táboas Suárez, Director de Granollers Mercat.
. Sr. Jordi Montpart López, Responsable de comerç i fires de Granollers Mercat.
. Sr. Enric Brufau Saura, Director de la Fira de l'Ascensió.
. Sra. Carme Correa, servei de fires de Granollers Mercat.
Excusen la seva assistència:
. Sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers.
. Sra. Alba Barnusell, en representació del grup municipal PSC.
. Sr. Albert Canet i Calderó, en representació del grup polític municipal de PDeCATDemòcrates.
. Sr. Josep Maria Moya Losilla, en representació del grup polític municipal del Partit Popular
(PP).
. Sr. Hilari Cuadriello, en representació del grup polític municipal CpG-CUP-PA.
. Sr. Ruben Godino Pérez, en representació del grup polític municipal C’s Ciutadans.
. Sr. Enric Estrada, en representació de Ramaders del Vaquí.
. Sr. Àngel Ruiz del Campo, en representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
. Sra. Rosa Maria Leal, en representació de la Cambra de Comerç.
. Sr. Manel Cunill, en representació de la Cooperativa Agrària Comarcal.
. Sr. Joaquim Colom, en representació de la Unió Empresarial Intersectorial-UEI.
. Sr. Jordi Ausió Bofill, en representació del Gremi de Constructors d'obres del Vallès Oriental, i
de FAEVO.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Servei Local d’Ocupació
Fira de l’Ascensió
Programa d’activitats de les associacions de comerciants
Formació segon semestre 2019
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
La Regidora de Promoció Econòmica, Sra. Andrea Canelo, actuant de Presidenta de les dues
comissions del Fòrum, dóna la benvinguda als assistents.
S’inicia la reunió tot tractant els punts següents que integren l’Ordre del dia de la
convocatòria:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
És aprovada per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió anterior, celebrada conjuntament
per les Comissions de Comerç i Fira de l'Ascensió el dia 30 de gener de 2019.

2. SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
La Sra. Andrea Canelo explica que el Servei Local d’Ocupació de Granollers Mercat està ubicat
a la Masia de les Tres Torres i presenta a l’Elisabeth Martin, responsable d’aquest servei.
La Sra. Elisabeth Martin explica que el servei posa a la disposició de les empreses un servei
gratuït de selecció de personal per cobrir les ofertes de treball que puguin tenir. Per altra
banda, ofereixen assessorament i orientació a aquelles persones que estan cercant feina i que
volen millorar o canviar la seva situació laboral.
Les empreses interessades hauran d’omplir un formulari detallant les condicions del lloc de
treball, així com un full de protecció de dades. El personal tècnic del servei es posarà en
contacte amb l’empresa per confirmar les dades i iniciar la recerca de persones candidates.
Posteriorment l’empresa rebrà una llista de currículums professionals d’acord amb la seva
necessitat.
Comenta que en aquests moments s’ha iniciat un curs d’auxiliar de comerç que contempla 40
h de pràctiques en empresa.
Lliura als assistents un full resum explicatiu amb les dades de contacte del servei local
d’ocupació on s’especifica el link per accedir a la borsa de candidats per cercar currículums.
Per últim, la Sra. Andrea Canelo insta a que cada associació de comerciants faci difusió entre
els seus associats.

3. FIRA DE L’ASCENSIÓ
La Sra. Andrea Canelo recorda que la Fira de l’Ascensió celebrarà enguany la 69 edició i tindrà
lloc els dies 30, 31 de maig i 1, i 2 de juny en el seu emplaçament habitual, el Parc Firal de
Granollers.
A continuació dóna la paraula a l’Enric Brufau.
El Sr. Enric Brufau explica que un any més la Fira de l’Ascensió s’ofereix com un gran aparador
per a empreses de productes i serveis que volen impulsar el seu negoci i destaca les
innovacions més singulars de cada espai.
La novetat més important dins de la carpa multisectorial és un nou espai dedicat al món del vi
i a l’enoturisme que comptarà amb la presència de diverses denominacions d’origen. Es podran
degustar copes de vi, amb tiquets similars als de la Mostra Gastronòmica, i també comprar vi i
experiències d’enoturisme.
També dins de la carpa multisectorial estarà ben representat el potent sector comercial de
Granollers a través de les diferents associacions de comerciants de la ciutat.
El sector de l’automoció, molt consolidat, tornarà a ser present a la fira, amb vehicles nous,
de km 0 i d’ocasió, amb la presència de totes les marques del mercat.
L’espai agrícola i ramader, com a novetat, incorporarà enguany activitats del Parc de les Olors
del Serrat, de Santa Eulàlia de Ronçana.
La novetat més destacada de la Fira Jugar x Jugar serà la possibilitat de participar en jocs
matemàtics, per a totes les edats, a càrrec de l’Associació de Barcelona per a l’estudi i
aprenentatge de les Matemàtiques. A més, durant els dies de la fira, hi haurà un racó amb
prototips de jocs de taula d’autors novells.
En aquesta edició, la Mostra Gastronòmica organitzada conjuntament pel Gremi d’Hostaleria
del Vallès Oriental, presentarà dues novetats importants: cada restaurant oferirà tres plats del

qual un d’ells serà de 3€, com a preu més econòmic de l’oferta; i els coberts, plats, tovallons i
gots que es faran servir seran de bioplàstic.
Pel que fa a la programació d’activitats a l’aire lliure, destacar com a novetat la realització de
«l’Escape Room Smoky, the war dog» activitat organitzada pel Grup de Recerca i Rescat Caní
de Granollers.
La Sra. Andrea Canelo explica que enguany l’estand municipal estarà dedicat al mercat del
dijous. La novetat serà que aquest espai es dissenyarà durant els dies de la Fira on un artista
anirà pintant en directe tres murals que versaran sobre el mercat del dijous i la seva evolució
al llarg dels anys (passat, present i futur).
Aquests murals es penjaran, a posteriori, a les instal·lacions de Can Muntanyola.
També comenta que, tot i que s’ha fet comunicat per part del servei d’Imatge i Comunicació de
l’Ajuntament, no s’ha realitzat la tradicional Roda de Premsa per coincidir amb la campanya
electoral.
Per últim, vol destacar la presència del comerç a la fira i agrair especialment l’esforç i la
implicació de les associacions de comerciants.

4. PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS
La Sra. Andrea Canelo convida a que cada associació expliqui les activitats que tenen
programades.
Del Rec a Roc
La Sra. Rosa Casellas comença la seva intervenció fent una valoració molt positiva de les fires
«Embruixa’t» i «Fet a mà» realitzades als mesos de març i abril respectivament. Un dels
atractius d’aquesta última va ser la mostra d’oficis antics, on els artesans van poder recrear
aquells oficis que amb el pas del temps i del progrés han anant desapareixent.
Iniciativa que ha estat tan ben rebuda per part del públic que l’associació es planteja ampliar
l’any vinent amb la incorporació de més oficis.
Torna una nova edició del «Juguem una estona», activitat adreçada al públic infantil i que
tindrà lloc els divendres a la tarda dels mesos de maig/juny, i setembre/octubre.
Amb la compra i incorporació de 2 tendals més, donen per finalitzada la 1a fase d’aquest
projecte. Es col·locaran a finals de maig o principis de juny (dates encara per concretar).
Per la fira de l’Ascensió realitzaran una mostra fotogràfica «Aparadors de foto» amb imatges
de la passada, des de l’any 2000 fins ara, i que es podran contemplar als comerços de
l’associació del 18 de maig al 2 de juny.
Altres actuacions que portaran a terme durant el mes de juny seran:
- les «Botigues al Carrer» el 8 de juny, conjuntament amb l’associació de comerciants Més que
Comerç.
- Joc lingüístic en anglès.
- El dissabte 15 de juny, coincidint amb el cap de setmana del Campionat del Món de MotoGP,
hi haurà una exposició de 25 motos antigues al llarg del carrer Sant Roc.
Comerç de Dalt
El Sr. Isaac Gómez explica que el passat cap de setmana Comerç de Dalt i Gran Centre van
participar en les primeres activitats del programa «Granollers també és motor» i que
continuarà amb el Festival del Motor el proper 8 de juny.

A la Fira de l’Ascensió Comerç de Dalt tindrà un espai propi on oferiran diverses activitats com:
- «Tastem l’EcoGra», amb expositors singulars del món de l’ecologia i l’alternativa de la Fira
EcoGra.
- Comerç Tecnològic: es podran visitar les botigues associades a Comerç de Dalt en realitat
virtual.
- Final de la campanya «Gent de Dalt» amb exposicions i entrevistes als comerços associats, i
- Actuacions i tallers durant tot el cap de setmana.
Gran Centre
El Sr. Ernest Sugrañes comença fent una valoració molt positiva de l’edició d’enguany de la
«Fira al Carrer» que va tenir lloc el passat 9 de març, on la participació ha augmentat en un
21% respecte l’any anterior.
De l’edició d’enguany de l’Open Night destaca la bona acollida que ha tingut la primera Open
Kids realitzada el dissabte al matí, i per aquest motiu estan valorant ampliar de cara a l’any
vinent l’horari a la tarda.
També per primer cop s’han sumat les associacions de comerciants del Rec al Roc, Més que
Comerç i Comerç de Dalt.
Agraeix la participació d’aquestes, i espera que l’any que ve es puguin sumar també la resta
d’associacions de comerciants de la ciutat.
Per últim comenta que Gran Centre estarà present a la Fira de l’Ascensió.
Comerciants Congost
El Sr. Diego Martínez explica que amb motiu de la festivitat de Sant Jordi s’ha sortejat 3 sopars
a la Fonda Europa per a dues persones. L’actuació ha estat molt ben valorada tant per
associats com per clients, i s’han repartir unes 2.400 butlletes.
També comenta que ja estan treballant en la propera campanya de Sant Joan on es farà el ja
tradicional sorteig de 10 lots de coca i cava.
Amb Normalització Lingüística s’estan realitzant uns vídeos en català presentant els comerços
associats. Aquesta actuació finalitzarà amb una festa de cloenda a la plaça del barri.
5. FORMACIÓ SEGON SEMESTRE 2019
El Sr. Jordi Montpart explica que aquest any s’han realitzar algunes millores en la formació
acostant les activitats formatives a l’àmbit territorial de cada associació i apostant pels
assessoraments personalitzats al mateix punt de venda. Si comparem el primer quadrimestre
de l’any passat amb el primer d’aquest any es constata un increment tant en el nombre
d’accions formatives com de sessions, hores realitzades i participants. Tot plegat ha fet que
aquesta metodologia sigui molt ben acceptada i avaluada molt satisfactòriament, tal i com ho
demostra la puntuació per sobre de 9.
Es lliura als assistents la oferta formativa planificada pel segon semestre on hi ha la relació de
cursos que poden realitzar com associació, i aquells altres que són oberts per tot el comerç de
la ciutat. A aquests últims ja poden inscriure’s a través de la pàgina web de Granollers Mercat.
La Sra. Andrea Canelo anima als assistents a que facin propostes d’activitats formatives que
siguin del seu interès d’acord amb les seves necessitats.
Els assistents resten assabentats de la informació facilitada.

6. TORN OBERT DE PARAULES

El Sr. Diego Martínez explica que atès la peculiaritat del barri del Congost, que limita amb el
municipi de Canovelles, s’està parlant amb l’associació de comerciants «Comerç Actiu» per tal
de realitzar activitats conjuntes de dinamització comercial.
Per altra banda, demana si seria possible poder ampliar a la zona del barri Congost el mercat
setmanal dels diumenges de Canovelles.
El Sr. Juan Manuel Segovia diu són municipis diferents i s’ha de veure com està feta la
concessió. Des del servei de via pública es farà la consulta i es donarà resposta.
La Sra. Andrea Canelo s’acomiada d’aquest mandat i agraeix a totes les associacions i equip
tècnic el treball, debat i aportacions realitzades al llarg d’aquests anys.

No havent-hi més intervencions i no havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca aquesta
sessió essent les 15.20 h hores del dia al principi indicat, de la qual s'estén la present Acta que
jo, com a Presidenta actuant, CERTIFICO.

La Presidenta actuant de la
Comissió de Comerç i Fira de l’Ascensió
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