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Josep Mayoral

Com encara aquest mandat?
Amb responsabilitat, per reactivar l’ocupació, sortir de 
la crisi econòmica i fer una gestió més eficient apri-
mant l’administració. Aquestes són les prioritats d’un 
govern que treballa en equip, buscant aliances, i fent de 
la proximitat el seu valor essencial. 

Com es pot seguir transformant la ciutat?
Aquest serà un mandat en què hi haurà menys inver-
sió. Cal fer les coses a partir de la participació, definint 
objectius i parlant amb la gent. Això ho hem estat fent 
els darrers anys i ho continuarem fent. Partim de molta 
feina feta i d’una inversió molt elevada en els darrers 
anys. Ara, es tracta de posar en marxa tots aquells 
equipaments, espais públics transformats i dotar-los de 
la vida i de la qualitat que mereixen. I seguir mirant 
endavant, no renunciant a cap dels projectes estratègics, 
per posar-nos en primera línia en el moment en què 
sortim de l’actual situació econòmica. 

Amb quines eines es dota l’Ajuntament de Grano-
llers per lluitar contra la crisi? 
El diàleg permanent, a través del Consell Econò-
mic i Social, em sembla essencial. L’equipament de 
Can Muntanyola, Centre de Serveis Avançats per a 
les Empreses, en aquest sentit, és un repte. L’estem 
transformant amb la Cambra de Comerç per ser un 
espai de dinamització i formació empresarial, que posi 

 
Després de repetir la majoria absoluta en 
les darreres eleccions municipals, Josep 
Mayoral s’enfronta al seu mandat més difícil 
com a alcalde. S’imposa una realitat que 
convida a la prudència, a l’austeritat, amb 
una primera prioritat: la lluita contra la crisi. 
Amb menys inversió pública i més de cinc 
mil aturats, caldrà preparar la ciutat perquè 
pugui atraure negoci que generi llocs de 
treball; serà necessari fer més amb menys 
recursos, definint i prioritzant objectius i 
comptant amb la participació de la gent. I, 
alhora, no renunciar a projectes estratègics 
com la cobertura del ferrocarril o Can 
Muntanyola, per tal que Granollers estigui 
en una bona posició de sortida quan remunti 
la situació econòmica.

l’accent a treballar per a la millora de la productivitat 
de les empreses. Un altre element, a mig termini, és 
la millora de la formació professional. Des del Consell 
de la Formació i l’Ocupació estem redefinint el mapa 
de la formació professional a la nostra ciutat i entorn, 
de comú acord amb el món empresarial, sindical, de 
l’educació i l’administració local. 
Hem de seguir fent de Granollers una ciutat educadora, 
que faci de l’educació i de la cultura factors de cohesió 
i convivència

Quins recursos es posaran a disposició de la gent 
que ho està passant malament?
Cal fer que el govern de la Generalitat esmerci recur-
sos, administrats des del govern local, en forma de 
plans d’ocupació específics per als aturats de llarga 
durada que tenen més dificultats per accedir al mercat 
de treball. Sempre hem reservat una part dels recursos 
municipals a incrementar, en allò que sigui possi-
ble, les dotacions econòmiques per a les famílies que 
pateixen situacions complicades. I ho seguirem fent. 
Des d’aquest punt de vista tenim un acord amb Creu 
Roja, amb el Xiprer i alhora els serveis socials fan una 
feina d’acompanyament permanent a la gent que rep 
l’impacte de la crisi d’una manera més dura. 

En un moment econòmic complicat, quin és el paper 
de les administracions?
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Cal fer un esforç per fer més coses amb menys re-
cursos. Fa temps que estem treballant per tenir una 
administració més àgil, eficient, flexible, més capaç 
d’afrontar els temes amb garanties. Hem de ser capaços 
d’afrontar aquesta minva de recursos a partir de la ima-
ginació, de l’austeritat, i hem de fixar objectius clars. 

Com gestionarà els grans temes de ciutat?
Seguirem buscant l’acord amb tots els grups munici-
pals del consistori. Acords per la reactivació econòmica 
i per l’ocupació. Acords també amb els representants 
del món empresarial i amb els sindicats. És impres-
cindible. Per sortir de la crisi es requereix d’un esforç 
col·lectiu. L’impulsarem. I ho farem entre tots. Si no, 
no ens en sortirem.
A més, tenim la responsabilitat de generar aliances des 
de Granollers. La nostra ciutat té un paper clau com a 
porta nord de la regió metropolitana.
 
Repassem projectes previstos: l’hospital lleuger 
que s’ha d’edificar on hi havia Policlínica.
En aquests moments hem de centrar l’esforç en veure 
com podem mantenir el màxim de serveis possibles de 
l’Hospital de Granollers o dels centres d’atenció pri-
mària de la nostra ciutat. Aquest és el primer objectiu. 
Tanmateix, no renunciem a res. Avui estem en un mo-
ment en què cal veure com podem encabir el màxim 
nombre de serveis possibles en el mapa sanitari de la 
ciutat i la comarca. 

L’ampliació de l’Hospital de Granollers.
El que ens queda ara és aprovar el document urbanís-
tic per aconseguir el sòl per fer aquesta ampliació. El 
llistat d’equipaments sanitaris que fan falta a la comar-
ca és, per ordre, el centre polivalent de malalts men-
tals, que tancaria tota l’assistència a aquest col·lectiu; 
l’hospital lleuger, que ha de tenir un fort component 
d’urgències, llits de curta estada i quiròfans, que com-
plementin els de l’Hospital, i l’ampliació de l’Hospital 
de Granollers. 

I pel que fa a la residència assistida per a gent gran?
Necessitarà del suport de la Generalitat, però requereix 
que l’Ajuntament vagi fent passes. El primer és resoldre 
el concurs per adjudicar la redacció del projecte. Tin-
drem temps per negociar l’aplicació de l’acord que ja 
hi havia signat amb la Generalitat i veure com concerta 
els futurs serveis de la residència. Ho concretarem en 
els propers mesos.

Com es continuarà transformant Roca Umbert? 
En els propers mesos veurem com es posen en mar-
xa la sala de concerts i la rehabilitació de la Tèrmica. 
Ara és l’hora d’urbanitzar l’entorn i obrir els carrers 
interiors de Roca Umbert a la ciutat. D’aquí a poques 
setmanes s’iniciaran les obres per ampliar el viver 
d’empreses audiovisuals, finançat per fons europeus.  
Roca Umbert és un espai també per a les empreses, al 
servei de la creativitat i del coneixement. Obert, viu, 
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Acompanyar els emprenedors i les empreses; generar ocupació; 
i redefinir la formació professional són algunes de les accions 
municipals que s’estan fent contra la crisi

“Hem de centrar 
l’esforç en veure 

com podem 
mantenir el 

màxim de serveis 
possibles de 

l’Hospital o dels 
centres d’atenció 

primària. Aquest és 
el primer objectiu. 

Tanmateix, no 
renunciem a res”
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Malgrat la crisi 
s’està treballant en 

diversos projectes 
com la cobertura 
del ferrocarril, la 

residència assistida 
per a gent gran, 

Can Muntanyola o 
la reordenació de la 

plaça de Barangé

amb capacitat de captar recursos públics d’altres admi-
nistracions, i privats. 

Parlem de la cobertura del ferrocarril.
Tenim un acord tancat amb el govern de l’Estat que és 
conegut: es faran les obres en una primera fase amb 
la fórmula d’intercanviar sostre edificable propietat 
d’ADIF, al carrer d’Esteve Terrades, a canvi de fer les 
obres de la cobertura del ferrocarril. Estem avançant en 
la fórmula jurídica que ho faci possible.
 
La reordenació de l’entorn de la plaça Barangé.
A la tardor tindrem els equips d’arquitectes triats. 
Aquest és també un projecte amb un itinerari traçat. 
No és per demà, ni per demà passat, necessita d’un 
temps prudencial. Continuarem impulsant un model 
de ciutat pensat per als vianants amb espais per generar 
activitat econòmica. 

La reurbanització del carrer de Girona. 
Seguirem amb el compromís que teníem amb els 
veïns. Estem estudiant com funciona la mobilitat 
d’aquest carrer i, a partir d’aquí, hem de veure com 
podem implementar una reorganització que el faci 
més amable. 

El tram restant del passeig de la Muntanya. 
Forma part del programa d’inversions previst per a 
aquest mandat però òbviament haurem de veure com 

la Generalitat i la Diputació enllesteixen els seus plans 
de suport al món local i amb quins imports. Aquest 
és un compromís que tenim, el desenvoluparem però 
haurem d’establir el ritme en funció de les aportacions 
econòmiques.

El comerç de proximitat es farà compatible amb 
altres de superfície més gran?
El comerç de proximitat és una realitat imprescindible, 
una part essencial dels atractius de la nostra ciutat i, a 
més, té un marc molt especial, sobretot al centre. Ho 
hem fet a la carretera, generant 33.000 m2 que perme-
ten una forta activitat comercial. Aquesta és una ciutat 
amb una forta capacitat d’atracció que fa un paper de 
capital de comarca que hem de seguir accentuant.
És evident que el món del comerç s’està transformant 
molt ràpidament i haurem d’estar molt atents. Hem de 
ser capaços de fer compatible el que passa a la nostra 
ciutat, amb la nostra oferta comercial actual.

Vostè diu sovint que el seu despatx és el carrer…
M’agrada parlar amb la gent per fer la ciutat millor. 
Perquè la ciutat és patrimoni de tots i cadascun de 
nosaltres.
Escolto, i comparteixo anhels i neguits amb els ciu-
tadans i les ciutadanes. Perquè la política és, per a 
mi, diàleg, proximitat, pedagogia. Escoltar, entendre i 
aprendre. És essencial per poder avançar. No ho se fer 
d’una altra manera. El meu compromís és Granollers.

“Hem de treballar en equip, buscant aliances,
i fent de la proximitat el valor essencial”
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