
Perquè fem la valoració 
del PAM

Perquè el vam presentar?

• Transparència

• Explicar per dialogar

• Dialogar per compartir

• Compartir per transformar

Perquè el programa de govern és un 
contracte amb els ciutadans.

Perquè passar comptes és necessari 
per la qualitat democràtica d’un 
projecte.

1



Condicionants

Canvi de cicle

2007 – moment expansiu

2008 - símptomes clars canvi de cicle

Ajustar objectius a les noves 
circumstàncies

Dades 2.200 (desembre 2007) 
aturats a 5.300 (gener 2011)

De 31.400 (desembre 2007) llocs de 
treball a 26.875 (desembre 2010)

Més gent que ho passa malament

Més dificultats d’obtenir recursos

Més necessitats socials a les que fer 
front

Es tracta de fer front a la crisi sense 
perdre de vista els grans reptes del 
mandat

Es tractava de fer un esforç inversor 
important

Per seguir transformant la ciutat

Per fer de la inversió en obra pública 
un motor econòmic de la ciutat

L’Ajuntament, directament i amb 
convenis amb tercers i GPSA ha 
invertit 56,2 M €

Les altres administracions 169,4 M €

L’obra pública promoguda pels privats 
19,3 M €

Total 244.9 M €
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NOUS TEMPS PER A 
L’URBANISME

Efectivament: els nous temps ens han 
donat sorpreses

• 2006 – 890 habitatges iniciats
• 2009 – 53

La tesi del PAM: desenvolupar el 
POUM

A la pràctica – l’activitat urbanística 
s’ha reduït pràcticament a zero

No obstant i això:

• Hem desenvolupat el nou sector 
del Lledoner. Que ha completat la 
seva urbanització i s’hi aixeca el 
primer bloc

• Hem transformat el polígon 
industrial del Congost. Obrint nous 
vials. Modernitzant els seus serveis 
i convertint-lo un àmbit de gran 
funcionalitat.

• Hem millorat les condicions dels 
sòls agrícoles de Palou. Amb més 
serveis i millors comunicacions.

• Hem accentuat la protecció i la 
gestió dels espais lliures del 
municipi. Les zones boscoses i el 
riu Congost en són el millor 
exemple.

• S’ha aprovat l’àrea residencial 
estratègica de la bòbila.

• S’ha fet el nou planejament del 
barri Congost.

• Hem constituït el Consell Assessor 
d’Urbanisme.

• Estem redactant la carta del 
paisatge urbà
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FER DE L’HABITATGE UN 
DRET

Hem posat en el mercat d’habitatge 
públic 321 habitatges, entre 
ajuntament i Generalitat, de venda i 
de lloguer

A punt de licitar Lledoner: 186 nous 
habitatges en projecte

Lluny, molt lluny de les previsions: el 
mercat reclama prudència

En concurs, els habitatges tutelats de 
Can Bassa

Esforç qualitatiu

• Hem creat l’oficina local 
d’habitatge.

• Hem impulsat polítiques de 
mediació.

• Hem impulsat la rehabilitació 
d’edificis. Especialment la seva 
accessibilitat

o Ascensors a Sota El Camí Ral
o Actuacions integrals al barri 

Congost

• Som un dels municipis de 
Catalunya que hem aconseguit el 
traspàs de la gestió dels habitatges 
públics propietat de la Generalitat 
– objectiu: agilitzar la seva gestió.
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COBERTURA DEL 
FERROCARRIL: UNA 
GRAN TRANSFORMACIÓ

En compliment del conveni, ADIF ha 
fet el projecte. 

Un projecte de 39,7 M €

Finals del 2009 va ser aprovat per la 
comissió mixta integrada pel Ministeri 
de Foment, ADIF, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de 
Granollers.

El cost va superar en uns 12 M € les 
previsions inicials. 

Motiu: cobertura més ampla de la 
prèviament prevista per ubicar-hi una 
tercera via.

Maig 2010 – acordem la fórmula de 
finançament de l’escreix del cost – 
addicional 3a. de l’Estatut.

No hi ha acord entre Estat i 
Generalitat per l’addicional 3a.

Nova estratègia:

• Desplegament per fases i 
pagament en espècies.
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EL NOU EDIFICI 
JUDICIAL I EL SEU 
ENTORN

Una reivindicació històrica finalment 
assolida.

Un edifici de serveis

Un edifici de capitalitat.

18 jutjats en un edifici que pot arribar 
fins a 26.

500 persones l’usen cada dia.

L’Entorn:

• Ubicació del nou edifici de la 
Tresoreria de la Seguretat Social.

• ARE aprovat: ara es tracta de 
desplegar el planejament.
• 1500 habitatges
• Escola
• Altres equipaments

• La gran novetat: 
el compromís d’ADIF d’eliminar 
l’estació de mercaderies 

Sector de futur.
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BARRIS EQUIPATS EN 
UNA CIUTAT 
EQUILIBRADA

Hem vetllat per l’equilibri territorial en 
la transformació de la ciutat.

Hem treballat per equipar millor cada 
zona del municipi.

Ho  anirem  veient  en  cadascun  dels 
projectes que anem repassant.

Una breu guia visual:

• Palou
• Can Bassa
• Sant Miquel
• Sota El Camí Ral
• Centre
• Instituts
• Can Gili
• Ponent
• Joan Prim Centre
• L’Hostal
• Lledoner
• Can Mònic
• Font Verda
• Granollers Nord
• Tres Torres
• Congost

 
A Congost, el desenvolupament del 
Pla de Barris que han permès la 
urbanització de 26.000 metres 
quadrats de carrers i places del barri, 
el pavelló poliesportiu i el local social.

Actuacions per transformar la ciutat, 
tota la ciutat, cada racó de la ciutat. 

Buscant:

• l’equilibri territorial, 
• la cohesió social, 
• la millora de la qualitat de vida 

actuant en l’espai públic i 

aplicant el model de ciutat que volem.
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LA RENOVACIÓ DEL 
CENTRE URBÀ

33000 metres quadrats d’espai 
peatonal continu: 
més del que havíem somiat.

Un espai públic de qualitat

Una urbanització que integra i explica 
el patrimoni històric:

• Adoberia – 6000 visites en un 
any

• Torre rodona
• Traçat muralles

Una urbanització que integra la 
memòria històrica:

• Recuperació del refugi de la 
plaça Maluquer i Salvador

• Els espais de la memòria

Equipaments al centre: El Gra

Can Comas: més habitatge, més 
espais lliures i un nou aparcament 
públic

Mirant a la plaça Barangé:
• Hem recuperat l’AISS i els 

Jutjats
• Negociant amb telefònica sobre 

els usos del seu edifici
• Concurs d’idees: en les 

properes setmanes
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EL MEDI AMBIENT: UNA 
PRIORITAT 

Hem continuat recuperant l’entorn 
fluvial per afavorir-ne el seu ús cada 
vegada més creixent com a espai de 
lleure i per millorar-ne la 
biodiversitat. 

Actuacions a Can Cabanyes i el 
projecte de restauració fluvial premiat 
i finançat per la Fundación 
Biodiversidad.

Nou parc de Lledoner, 70.000 m2 de 
verd que completen la xarxa de parcs 
urbans del marge esquerre del riu 
Congost. Avui disposem de 10,7 m2 
de verd per habitant.

Malgrat uns anys sense sequera hem 
continuat amb la política d’estalvi 
d’aigua: reduint en un 18% el consum 
d’aigua potable en les instal·lacions i 
jardins municipals; apostant per l’ús 
de l’aigua del subsòl o regenerada, 
teixint una xarxa que avui ja supera 
els 10 km de longitud.

Implantant sistemes d’eficiència 
energètica en les instal·lacions 
municipals. Exemples modèlics com 
els pavellons esportius de Can Bassa 
o de Congost. Estenent l’ús de les 
plaques solars tèrmiques.

Afermant el nostre compromís amb la 
lluita contra el canvi climàtic. Essent 
els primers en elaborar el Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible.

Actius en l’estudi per a la implantació 
de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica, d’acord amb la Direcció 
de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat.

Accions totes elles, juntament amb 
moltes altres, que formen part de la 
nova Agenda 21, aprovada el 2009.
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S’ha fet una nova planta de 
compostatge

S’ha ampliat la depuradora

Granollers té un dels complexes més 
importants de Catalunya.
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LA MOBILITAT, UN REPTE 
COL·LECTIU

Hem aprovat el pla de mobilitat

Hem fet la ciutat més accessible i més 
apta pel vianant

• Centre històric, però també:
• Tarafa 
• Verge Núria
• Minetes
• Ampliació del pont sobre la 

carretera de lliçà
• València
• Passeig de la Muntanya
• Narcís Monturiol
• I una llarga llista

Noves passeres
• Al carrer hospital
• A Joan Camps
• Entre Terra Alta i Can Gili

Gestió telemàtica dels accessos a la 
zona de vianants

Ronda Nord Soterrada

Millora a la xarxa viària del polígon 
del Congost

Pont del camí de Can Bassa i rotonda 
a la carretera del Masnou

Conjunt de nous carrers de la zona de 
Lledoner per permeabilitzen i doten 
d’aparcament a la zona nord.

Nous aparcaments a Can Comas, a 
Can Mònic i a Can Gili.

Hem seguit millorant el transport 
públic:

• Interurbà: Bellaterra, l’Ametlla i 
consolidació de la línia Mataró – 
Granollers - Sabadell

• Urbà: consolidant 1,3 M viatgers l’any 

L’ambiciat: no ha funcionat. 
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Tot i això hi ha més moviment en bici per les 
zones 30 i les zones peatonals.
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UNA CIUTAT ENDREÇADA 

83.000 metres quadrats de voreres 
renovades o ampliades. 100 pistes 
d’handbol.

Hem continuat mantenint l’esforç en 
matèria de neteja i recollida de 
residus de la ciutat. Hi destinem més 
de 6 milions d’euros a l’any. 

Cuidant dels parcs i les places, de 
l’estat dels jardins, incrementant el 
nombre d’arbres a la ciutat. Ja en 
tenim 20.000.

Hem impulsat mesures efectives 
destinades a millorar el funcionament 
i l’eficiència dels serveis.

Soterrant línies elèctriques: 24,5 km 
en aquests quatre anys.

Implantant noves tecnologies que ens 
permeten un més gran i millor control 
de l’enllumenat públic, com ara la 
progressiva implantació d’un sistema 
de telegestió en els quadres de 
l’enllumenat públic.

O la substitució dels semàfors que 
funcionaven en bombetes pels nous 
de led’s.

O continuant la substitució de les 
lluminàries de mercuri per les de sodi 
o instal·lant la tecnologia led al 
passeig de la Muntanya o al carrer de 
Sant Josep.

Continuant amb la renovació de la 
xarxa d’aigua potable, substituint les 
canonades de fibrociment per les 
noves de fosa: 25 km de noves 
canonades en els darrers quatre anys.

Assumint importants actuacions de millores 
en la xarxa de clavegueram, bé aprofitant les 
obres de remodelació bé resolent aquells 
punts problemàtics. S’han millorat més de 16 
km de la xarxa.
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IGUALTAT I COHESIÓ

Atenció especial a la gent gran:

• Hem multiplicat per dos el nombre 
de teleassistències – 1200

• Amb el programa més a prop hem 
fet 1296 visites a les persones de 
més de 80 anys, per promoure 
l’envelliment a casa, lluitant contra 
la vulnerabilitat.

• Més atenció a domicili. Un 50%
• Hem posat en funcionament un 

programa d’adaptació d’habitatges.

I en matèria d’equipaments:
• Nou espai actiu per la gent gran a 

Sant Miquel.
• Cessió de Can Relats a la fundació 

Antònia Roura per fer-hi un centre 
de dia.

• Conveni amb la Generalitat per fer 
una llar d’avis de 100 places

• Concurs per adjudicar la 
construcció de pisos tutelats a Can 
Bassa (66)

En la lluita per la igualtat dona-home:
• Hem consolidat el paper del centre 

d’informació i recursos per a dones
• Hem desplegat polítiques actives 

contra la violència de gènere
• Des de la participació amb la taula 

d’igualtat d’oportunitats com a 
motor.

Hem convertit el Sirius en referència 
per a la integració de les 
discapacitats.
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Hem posat en marxa el Centre de 
Cultura per la Pau a Can Jonch. 

Hem estat referència en el treball per 
la Pau:

• Fomentant l’educació per la Pau a 
les escoles i a la societat

• Organitzant esdeveniments de 
caràcter internacional sobre 
municipalisme i pau

• Essent presents a xarxes 
internacionals 

• Fent memòria: 31 de maig

Hem potenciat la mediació com a 
motor de resolució de conflictes

I els serveis d’acollida com a factor 
d’integració dels nouvinguts

Hem mantingut l’esforç de destinar 
l’1% a la cooperació.
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GRANOLLERS, CIUTAT 
EDUCADORA

Hem consolidat la voluntat de ser 
ciutat educadora:
• Coordinant i liderant la xarxa de 

ciutats educadores de l’Estat.

Millor exemple: el pla estratègic. La 
visió de futur de Granollers és 
defineix en tres paraules: Granollers 
ciutats educadores.

Hem avançat en termes de 
corresponsabilitat en la gestió del 
sistema educatiu.

Hem estat una de les primeres ciutats 
catalanes en constituir-se com a zona 
educativa.

Som seu de nous serveis educatius:
• Oficina gestora del departament 

d’educació d’àmbit comarcal
• Centre de recursos per a deficients 

auditius (CREDA) del Vallès 
Oriental i el Maresme

Hem posat en marxa:
• L’Escola Lledoner 
• Les escoles bressol del Congost 

i Lledoner
• La nova seu del centre de 

normalització lingüística

Hem reformat substancialment:
• L’edifici Vallès
• Pereanton
• Montserrat Montero
• Granullarius

S’ha ampliat l’oferta educativa:
• Amb nous batxillerats
• Una escola d’adults activa
• També l’escola d’idiomes
• L’Escola Municipal de Música 

amb noves especialitats
• Un nou centre de suport de la 

UOC
• Hospital universitari
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Hem accentuat l’atenció als més 
petits: consolidant la xarxa d’infància 
0-6 i posar les bases per la 6-12.

Hem posat en marxa el Consell de la 
Formació Professional i d’Ocupació:
L’espai de trobada entre 
administracions, agents econòmics i 
socials i professionals d’educació per 
definir la FP que la ciutat necessita.
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UNA CIUTAT 
COMPROMESA AMB LA 
CULTURA

Esforç inversor:
• Sala oberta TAG
• Centre Cultural, amb la sala 

d’exposicions
• Roca Umbert
• Centre cívic Granollers nord
• Nou edifici de La Tela
• Arranjament Museu
• Adoberia
• Patrimoni recuperat al carrer 

(torre rodona, excavacions al c. 
Pompeu Fabra, 4 – Elisa 
Escobairó)

• Sala Sant Francesc
• Gra
• Espai Públic

Més i millors espais per la cultura a la 
nostra ciutat

Participació
Accessibilitat
Creativitat
Granollers ciutat educadora
Capitalitat

Algunes xifres:

• 48.632 persones han passat pel 
Teatre Auditori el 2010

• 50.000 persones han passat pel 
Centre Cultural

• 79 produccions locals fetes al 
voltant de “Granollers Escena”

• 4000 escolars han participat, l’any 
passat, en les activitats del Museu

• 1100 persones passen cada dia per 
les nostres biblioteques

• 36.470 persones han passat pel 
MUSIKNVIU 
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ROCA UMBERT, FÀBRICA 
DE LES ARTS: ESPAI PER 
A LA CULTURA

Quatre anys de gran inversió:
Majoritàriament amb finançament 
extern

• Espai d’arts: avui ocupat ja per 
artistes residents que hi fan la 
seva producció plàstica

• Nau de dents de serra: seu del 
MAC i de fires de petit format

• Espai audiovisual:
o Equipament amb 
tecnologia de primer nivell
o VOTV
o platos
o Viver d’empreses
o Centre de recerca i 
innovació
o Finançat pel Plan Avanza

• Acabant la sala de concerts: 
una nova oportunitat a la 
creativitat, a la difusió cultural i al 
lleure.

• Hem començat la rehabilitació 
de la tèrmica.

• Hem obtingut finançament de la 
Generalitat per fer l’espai de circ i 
d’arts del moviment.

I hem vist molta vida:
• A la  biblioteca
• A la troca
• A la sala d’estudis
• Al CTUG
• Amb presència permanent dels 

alumnes de l’IES Ceslestí Bellera
• O sent seu del curs internacional 

de pallassos
• De la catosfera
• Del MAC

19



• També al CTUG com espai de 
formació de Roca Umbert

o Com a punt de contacte 
de la ciutat amb les 
Universitats
o Com el lloc per impulsar 
les tecnologies de la 
informació i la comunicació.
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MÉS I MILLORS ESPAIS 
PER L’ESPORT

Període de grans inversions en 
esports:

• 2 nous camps de gespa artificial
o A Can Gili
o A Ponent

• Dos nous pavellons 
o A Can Bassa
o A Congost:

• Primer especialitzar 
en badminton de 
l’estat
• Centre de 
tecnificació
• A l’hora equipament 
cívic del barri

• Nou gimnàs del CNG

Remodelació del parc d’equipaments 
esportius

• Adequació del pavelló municipal 
– ara bé cultural d’interès local

• Del tub – sostres / pistes
• Del Palau olímpic – nova 

coberta
• Del camp de futbol del carrer 

Girona – nova gespa
• De les pistes d’atletisme – nous 

vestidors
• Nou centre de medicina de 

l’esport
• Remodelació de les pistes de 

petanca de Can Bassa i de camp 
de les moreres.

Les nostres instal·lacions esportives 
han tingut 250.000 usos

Una bona resposta a l’esforç de 
millora continuada de les 
instal·lacions esportives
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Hem acompanyat a les entitats 
esportives:

• Fomentant les bones pràctiques
• Fent l’observatori de l’esport

Granollers ha estat referència en 
l’organització d’esdeveniments 
esportius de primer nivell:

• Copa del Rei d’handbol
• Granollers Cup
• Mitja Marató
• Cros internacional
• Campionat d’Espanya de 

Natació
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GRANOLLERS, CIUTAT 
SALUDABLE

S’ha constituït, amb la Generalitat  de 
Catalunya, el govern territorial de 
salut com espai de gestió conjunt del 
sistema sanitari del Vallès Oriental.

S’ha ampliat el CAP Sant Miquel, 
també el de Canovelles.

Hem avançat en la coordinació dels 
diferents àmbits sanitaris: municipal, 
primari-hospital

S’ha fet l’hospital de dia Infanto-
juvenil de salut mental a Can Mònic

El centre d’atenció de 
drogodependències ha enfortit la seva 
vessant preventiva.

En matèria de salut pública, els 
programes basats en l’alimentació i 
l’esport adreçat als escolars i a la 
població en general, s’han ampliat. 
Programes com l’AMED o l’AVALL han 
rebut nombrosos reconeixements. 
També el programa AFIS.

Hem avançat en la definició i detecció 
dels factors de vulnerabilitat a les 
persones i treballem amb tots els 
agents sanitaris per crear 
l’observatori de la fragilitat.
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L’HOSPITAL GENERAL: EL 
NOU COMPLEX SANITARI

Construcció edifici consultes externes. 
El gran canvi.

Ha permès millorar i racionalitzar 
altres espais. Una inversió de 28 M€ 

• Ampliació d’urgències

• Consolidació dels projectes 
formatius de l’hospital 

o Ampliant l’oferta de residents
o Esdevenint hospital 

universitari

• Cedint els terrenys a Benito Menni 
per fer el centre polivalent de 
malalts mentals, al costat de 
l’Hospital.

• Iniciant el planejament urbanístic 
per fer l’ampliació de l’hospital

• Validant el pla d’usos per la 
construcció del nou edifici de 
l’Hospital

• A punt d’iniciar l’enderroc de 
Policlínica

• Projecte de la nova policlínica 
redactat.
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CIVISME I SEGURETAT A 
GRANOLLERS

Hem aprovat les noves ordenances de 
civisme i convivència.

• Més clares, més precises
• Respecte
• Autoritat

Hem fet una nova ordenança de 
sorolls, estudiant el mapa acústic de 
la ciutat i fent propostes i calendari de 
millores.

Hem fet de la junta local de 
seguretat, el punt de coordinació de 
la policia local, els mossos d’esquadra 
i la policia nacional.

Hem fet del diàleg amb la ciutadania 
(especialment amb les AAVV), el 
millor instrument de prevenció.

Hem ampliat la plantilla de la Policia 
Local fins a 93 agents.

Això ens ha permès consolidar un 
grup estable de proximitat.

La Policia Nacional ha obert una nova 
oficina per la tramitació de documents 
a la ciutat.

Hem renovat i homologat tots els 
plans de protecció civil.

Ens hem adherit a l’ADF Montseny-
Congost i l’hem dotat de material de 
prevenció d’incendis.
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PROXIMITAT I 
INNOVACIÓ A 
L’ADMINISTRACIÓ

Millora de l’administració: tràmits per 
internet

• 918 usuaris 
• 4369 tràmits (entre 2009 i 

2010) 

1.325 usuaris diferents que han 
entrat amb certificat digital.

Hem aprovat el pla de societat del 
coneixement, amb Canovelles, les 
Franqueses i la Roca. 

I hem millorat les nostres 
infraestructures:

• 55 Km de tritub
• 100 Km de fibra òptica a la ciutat 
• 10 equipaments dotats de wifi, 

també a la plaça de la Corona, de 
la Porxada 

• 61 punts d’accés gratuït a la xarxa 
d’equipaments públics

Hem fomentat la participació 
ciutadana: 

• consells de participació, 
• pla estratègic, 
• seguiment de les obres, 
• fem un jardí, etc. 
• Pla de participació ciutadana.

Hem fet més accessibles i més 
funcionals alguns edificis municipals:
• Reformant l’edifici de la Pl. de la 

Porxada
• Posant ascensor a Can Puntas, i 

situant-hi els serveis d’educació i 
d’esports

• Adequant l’antic edifici del Gra i 
ubicant-hi l’oficina d’acollida i el 
servei de programació.
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I tot això mantenint una gestió 
pressupostària basada:

• En el rigor i l’austeritat

• En la moderació impositiva

• El fraccionament de pagament 
d’impostos per les famílies. Per les 
persones amb més dificultats.

• Controlant l’endeutament : 50 
punts per sota del límit legal

• Mantenint resultats pressupostaris 
positius

• Reforçant la inversió

• Captant molts recursos externs a 
partir de la confiança en la nostra 
gestió.
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UNA CIUTAT ATRACTIVA 
I ECONÒMICAMENT 
DIVERSIFICADA

Malgrat la crisi, Granollers manté una 
estructura econòmica forta i 
diversificada

Per mirar endavant cal sumar

Per això hem consolidat els espais de 
consens

• El consell econòmic i social que ha 
liderat accions conjuntes contra la 
crisi econòmica

• L’aprovació amb la participació de 
tots els sectors econòmics i socials 
del segon pla estratègic de la 
ciutat – que defineix la ciutat del 
futur.

Hem apostat per la competitivitat:

• Fent el pla d’innovació a la 
comarca, definint accions 
concretes en el sector 
agroalimentari i l’hàbitat

• Estem construint a Can 
Muntanyola, el Centre de Serveis 
Avançats a les Empreses, amb la 
Cambra de Comerç.

Hem millorat els escenaris de 
l’activitat econòmica
• El centre urbà: avui amb més força 

d’atracció
• Els polígons industrials: 

especialment el Congost

Hem afermat la vinculació de la ciutat 
amb els espais agrícoles: potenciant 
els mercats i les fires alimentàries

Estem millor posicionats en el turisme 
de reunions: treball conjunt amb el 
sector hoteler.
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La Fira de l’Ascensió, el Bodamarket i 
el MAC s’han consolidat en el seu 
format actual.

Hem fet un esforç extraordinari per 
acompanyar els aturats de llarga 
durada:

• Formació i plans personalitzats 
d’inserció

• Foment de l’autoocupació

• Plans d’ocupació
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UNA CIUTAT BEN 
CONNECTADA

Pla territorial de la Regió 
Metropolitana

Ronda Nord

Hem avançat insuficientment:

• Calçades laterals

• Definició de la ronda del vallès – 
cal fer-la

• Tramitació desdoblament Línia del 
Nord

• LOF
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GRANOLLERS, EL VALOR 
DE LA CAPITALITAT

Treball amb els municipis de l’entorn: 
transport públic, Pla de societat del 
coneixement i pla estratègic. Pla de 
barris amb Canovelles.

Presència a les ciutats de l’Arc 
Metropolità i presidència de l’AMTU.

Nous equipaments i serveis de 
capitalitat: 
• Nou edifici judicial, 
• Ampliació de l’hospital, 
• teatre auditori 
• Roca Umbert,  
• VOTV
• El GRA

L’atractiu comercial i lúdic de la ciutat

Ciutat d’esdeveniments: 
• Granollers Cup, 
• La Mitja, 
• Circuit de Catalunya
• La Copa del Rei i 
• el Campionat del Món d’handbol 

que se celebrarà a Granollers.

De mercats, congressos i reunions. 
Ho afavoreix:
• L’àmplia oferta hotelera
• La bona oferta gastronòmica
• La qualitat dels equipaments

Hem viscut esdeveniments de 
caràcter nacional o internacional 
vinculats amb:
• L’esport
• L’educació
• La pau
• La cultura
• La salut
• El món de les comunicacions
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Presència de Granollers en 
institucions de caràcter 
• comarcal: Consorci Besòs i Residus
• nacional:AMTU
• estatal: RECE, red de Biodiversidad 

2010
• internacional: 

o Mayors for peace, 
o Programes europeus com 

Euroscapes
o Associació Internacional de 

Ciutats Educadores 
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FINAL

El nivell de compliment del programa 
és molt elevat

Hem transformat la ciutat

• de nord a sud
• de llevant a ponent
• revitalitzant els espais d’activitat 

econòmica
• refent el centre històric
• renovant barris
• millorant la mobilitat
• amb millors espais per a l’educació 

i la cultura
• ampliant l’oferta dels equipaments 

esportius i sanitaris
• amb més zones verdes
• amb millors espais públics

Transformacions físiques
En la pell de la ciutat. 
En la forma. 
En l’arquitectura de la ciutat.

Però aquestes transformacions no son 
res més que l’escenari de 
transformacions més importants. 
Les transformacions de l’ànima de la 
ciutat. 
De la qualitat de la ciutat. 
De la potencialitat de la ciutat.

Avui Granollers ofereix més 
oportunitats educatives que a principi 
d’aquest mandat. 
En quantitat, en qualitat.

Avui la ciutat ofereix més oportunitats 
culturals que mai. 

El creixement de la pràctica esportiva 
és un bon indicador de la vitalitat de 
la ciutat.

La ciutat ha aprofundit en el seu 
compromís de suport als més fràgils. 
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La ciutat ha reforçat les seves 
estratègies de cohesió.

Avui Granollers ofereix més 
oportunitats tot i els temps incerts.

El que està fet, fet està.

• No és patrimoni del govern de la 
ciutat.

• És patrimoni de la ciutat.

• És patrimoni dels ciutadans i de les 
ciutadanes.

Ens preocupa moltíssim la gent que 
pateix més durament l’impacte de la 
crisi econòmica.

• Les persones vulnerables

• Els que els hi costa arribar a fi 
de mes

A la sortida de la crisi hi hem dedicat i 
hi dedicarem tota la nostra energia.

Queden coses per fer. Moltes

• La ciutat sempre ha de mirar 
endavant

• Sempre té nous reptes

• Ha de buscar permanentment 
noves oportunitats

Aquesta és una ciutat que coneix les 
seves oportunitats

• Orgullosa de la seva història

• Segura de les seves potencialitats

• Que confia fermament en el seu 
futur
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AGRAÏMENTS

No vull acabar sense agrair la feina 
als membres als companys del govern 
municipal:

Jordi Terrades
Pietat Sanjuan
Albert Camps
M. Mar Sánchez
Juan Manuel Segovia
Alba Barnusell
Josep M. Junqueras
Carme Garrido
Andrea Canelo
Juan Antonio Corchado
Aroa Ortego
Carles Cabanillas
Joana Santano
Joan Valero

El millor equip amb el que he treballat 
mai

Ells són els protagonistes de l’acció de 
govern

Agrair la feina dels regidors de CiU, 
PP i ERC.

Valorem les seves aportacions. Quan 
ens hem posat d’acord i quan l’acord 
no ha estat possible.

Als tècnics municipals

I sobretot a la gent de Granollers que 
amb la seva força està construint una 
ciutat cada dia millor.

Bon nit i gràcies per la vostra 
assistència.
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