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: 30 de gener 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.
. Sra. Ma. del Mar Sánchez Martínez, Regidora de Salut Pública i Serveis Socials i Igualtat, en
representació del grup polític municipal PSC.
. 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.
.Sra. Laura Sabatés, presidenta, i Sr. Ernest Sugrañesth Benet, gerent dinamitzador, en
representació de l'Associació de Comerciants Gran Centre.
. Sr. Esteve Banús, president, i Sra. Rosa Caselles i Sra. Rosa Llobet, 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. Isidre Pujades, en representació de la Unió de comerciants Ramassar Nord.
. Sr. Jordi Táboas Suárez, Director de Granollers Mercat.
. Sr. Jordi Montpart López, responsable de comerç i fires de Granollers Mercat.
Excusen la seva assistència:
. Sr. Josep Mayoral i Antígas, alcalde de Granollers.
. 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. Juan Manuel Segovia Ramos, Regidor de Serveis, Mobilitat i Via Pública.
. 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.
. Sra. Gisela Comas, presidenta de l’Associació de comerciants Sota Camí Ral.
. 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.
. Sra. Maria Antúnez, tècnica de comerç de Granollers Mercat.
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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. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Presentació de l’Estudi d’hàbits de compra i consum i de l’atractivitat comercial de la ciutat
de Granollers
3. Valoració de la campanya de Nadal
4. Programa d'activitats de les associacions de comerciants
5. Servei de Reempresa de Can Muntanyola. La reempresa al comerç
6. Proposta formativa any 2019
7. 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 i proposa, si sembla bé a tothom,
canviar l’ordre i després del punt 2 es passaria al punt 5 i després es tornaria al punt 3. Així
les persones que han vingut a fer presentacions puntuals no cal que es quedin tota la sessió.

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 8 d’octubre de 2018.

2. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE COMPRA I CONSUM
Andrea Canelo presenta Georgina Andreu, de l’empresa Gabinet Gaudí que explica l’estudi
realitzat d’hàbits de compra i consum i atractivitat comercial de Granollers on s’han fet més de
500 trucades telefòniques i 580 entrevistes a peu de carrer els dijous i dissabtes, dies de
màxima activitat comercial.
Andrea Canelo comenta que una de les dades que ha començat a tenir pes és la de compres
per internet, fet que fa important realitzar una enquesta més acurada d’aquesta dada.
Esteve Banús, explica que va ser enquestat per telèfon i comenta que va tenir un concepte
molt correcte, de qualitat, de l’enquesta.
Andrea Canelo explica que les dades que s’extreuen de l’estudi son positives, i és bo fer-la
d’aquí a cinc anys una altra vegada per poder tenir aquesta evolució des de l’any 2003.
L’enquesta quedarà penjada a la web municipal a disposició de tohom.
5. SERVEI DE REEMPRESA A CAN MUNTANYOLA. LA REEMPRESA AL COMERÇ
Núria Baella, responsable del servei d‘empresa i emprenedoria, explica com funciona el servei
de Reempresa.
També apunta les dades més significatives d’entre les que destaquen que des de 2012 i fins
ara hi ha hagut 40 casos d’èxit, dels quals 23 son de Granollers. Entre aquests 23 casos hi ha
85 cedents i 71 reemprenedors.

3. VALORACIÓ CAMPANYA DE NADAL
Andrea Canelo convida a que cada associació expliqui la valoració que en fa del Nadal en
termes globals.
Esteve Banús, de Del al Roc, comenta que estan molt satisfets amb les activitats realitzades,
com el trenet, el concurs, el patge, etc i explica que les llums que han col·locat enguany han
tingut un ressó molt favorable.
En termes comercials comenta que han notat un canvi positiu en general.
Laura Sabatés, de Gran Centre, transmet que la valoració ha estat positiva. L’enllumenat de
Nadal, sobretot el de Del Rec al Roc i l’arbre de la plaça de la Corona han donat molta
atractivitat. Comenta que l’experiència de posar llums al carrer Santa Esperança, i un motiu
nadalenc en forma de cérvol de llums als carrers Nou i Museu ha estat molt positiva.
També explica que la carta que enguany ha enviat l’ajuntament als comerços on es posaven
llums de Nadal ha estat rebuda satisfactòriament.
En quan a les activitats han estat molt diverses i hi ha hagut bona oferta, i respecte les vendes
ha estat un Nadal atípic.
En aquest punt també comenta el tema de la duplicitat del concurs d’Instagram que han fet les
associacions de comerç i l’ajuntament per la seva banda.
Isaac Gómez, de Comerç de Dalt, recolza la queixa de la duplicitat alhora que també està a
favor de fer-lo durar tot el Nadal.

Andrea Canelo es disculpa pel tema del concurs i explica que a la valoració de l’ajuntament es
queda que només hi ha d’haver un concurs, i que aquest s’ha d’allargar fins després de reis.
Isaac Gómez, de Comerç de Dalt, comenta la problemàtica de les llums de Nadal que tenen a
la seva zona. No està estipulat on han d’anar agafats els llums de Nadal i és complicat trobar
lloc per penjar-los.
Demana resoldre el problema de la instal·lació amb anclatges i comenta que ho té parlat amb
SECE perquè es faci un estudi d’on haurien d’anar.
En quant a les vendes comenta que el balanç ha estat relativament positiu.
Ells utilitzen la comunicació online, i això els fa venir gent de tot arreu a la seva zona
comercial.
El Diego Martínez, del Barri Congost, comenta que a ells els agradaria posar llums de Nadal,
que hi ha comerços interessats.
Isidre Pujadas, del Ramassar, comenta que a ells el Nadal no els afecta, que la venda sol ser
constant. L’únic que fan és posar banderoles a la zona per delimitar-la i que la principal font de
comunicació és la pàgina web que gestiona un professional que els la porta molt al dia.
Comenta que és una zona conflictiva, on hi ha poca associativitat i costa molt de fer activitats.
La Judith Espinosa, representant del Gremi d’hostaleria, comenta que encara estan recollint
dades, però que el que han recollit fins ara és molt positiu.
L’Enric Gisbert, president del Gremi d’Hotels HVO, comenta que els àpats en dies assenyalats
els ha anat molt bé.
Comenta que més d’una vegada es pregunta com fer visible el comerç dins dels hotels, com
crear experiències de comerç, campanyes de ciutat. Cal una col·laboració Hotels-comerç.
Andrea Canelo emplaça a crear una comissió per treballar conjuntament els esdeveniments de
ciutat.

4. PROGRAMA ACTIVITATS ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS
Gran Centre explica la seva programació, que comença el 9 de març amb la Gran Fira al
carrer, la qual es repetirà el 7 de setembre. Comenta que l’Open Night serà el 12 d’abril i que
estan repensant-lo, que serà diferent al que ha estat fins ara. També comenta que a l’abril
seguiran apostant per l’Open Tennis i el dia de contes per Sant Jordi. També seguiran fent les
activitats de motor del maig i del juny coincidint amb els dos grans premis al circuit de
Catalunya. I a l’octubre faran el GRN abans d’endinsar-se al Nadal amb l’activitat solidària i el
Tió solidari.
Del Rec al Roc comenta que el 20 de febrer tenen assemblea de socis i allà acabaran de tancar
la programació de l’any. Tot i així ja tenen en calendari la Fira Embruixa’t el 23 de març, la Fira
Fet a Mà, el 27 d’abril i la Fira Tastem el Nadal el 30 de novembre. També realitzaran un taller
per Sant Jordi i unes botigues al carrer el 8 de juny. Amb tot, seguiran apostant pel Juguem
una estona durant els divendres de primavera i tardor.
Rosa Llobet, convida a la resta d’associacions que vulguin participar a sumar-se a les botigues
al carrer i a les fires que realitzaran.
Comerç de Dalt per la seva banda comenta que estan acabant la campanya de proximitat que
van engegar l’any passat: Gent del comerç, i que faran un acte de tancament.

Participaran a l’Open Night i a la fira de l’Ascensió i encara tenen per tancar les dates de
l’ECOGRA d’enguany.
Els comerços del Congost faran les campanyes de Sant Jordi i Sant Joan que els funcionen
molt bé i estan preparant uns vídeos dels comerços associats que ho lligaran amb una activitat
de cara al setembre. Tenen també previst fer una tómbola de cara a finals d’any però ho han
d’acabar de concretar.
El Gremi d’hostaleria per la seva banda comenta que del 8 al 31 de març faran el Gastrotapes.
Tornaran a fer també l’activitat del BMxefs conjuntament amb el Balonmano Granollers. De
cara a l’Open Night i la Fira de l’Ascensió també realitzaran activitats, així com l’esmorzar
solidari.
L’associació Comerç Ral realitzarà els mesos de març i abril, l’Endevina-la.
6. PROPOSTA FORMATIVA ANY 2019
Jordi Montpart explica l’oferta formativa per a l’any 2019. Exposa que els cursos que es
presenten son els que s’han extret de les propostes realitzades pels comerços en les diferents
enquestes que s’han fet durant les formacions de l’any passat. Centra la formació en 5 eixos:
xarxes socials, aparadorisme, finances, màrqueting digital i fotografia per mòbil. Tot dirigit a
millorar la presència del comerç ales xarxes socials i encaminat a fer campanyes globals de
promoció del comerç.
7. TORN OBERT DE PARAULES
Enric Brufau presenta el dossier de la 69 edició de la Fira de l’Ascensió.
Andrea Canelo insta a crear un grup de treball amb les associacions de comerciants per donar
presència al comerç durant la Fira.
Jordi Montpart comenta que des de cultura estan preparant el Carnestoltes que serà a principis
de març i sol·licita si les associacions voldran cartells de les consignes per penjar-los a les
botigues associades.
Enric Gisbert comenta que es portin també als hotels per fer-ne promoció i Isidre Pujades de
l’associació Ramassar el demana en format digital per penjar-lo a la web.
Quan es tinguin els cartells es farà el repartiment.
I no havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca aquesta sessió essent les 15.45 h hores del
dia al principi indicat, de la qual s'estén la present Acta que jo, com a Presidenta actuant,
CERTIFICO.
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