Molt bon dia a tothom.

Gràcies
Moltes gràcies.
No puc,
ni vull
començar d’una altra manera.
Gràcies a les 10.209 persones
que el dia 24 de maig veu votar
la candidatura que jo encapçalava.
Gràcies a tots els que
durant els darrers anys
m’heu expressat el vostre recolzament.
El vostre suport.
Suport en temps molt difícils.
En moments en els que governar
ha estat un exercici de risc.
Gràcies a tots els que em veu animar
a presentar de nou la meva candidatura
a l’alcaldia de Granollers.
Gràcies a tots els que
amb els vostres comentaris,
les vostres reflexions,
les vostres preocupacions,
els vostres anhels,
m’heu ajudat a vestir les idees
que han acabat configurant un equip
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un equip
i un programa
que te les arrels ben posades
en la feina feta.
Però que mira decididament
cap el futur.
Gràcies per les complicitats.
I sobretot gràcies per les discrepàncies
que, com sempre,
m’han ajudat a entendre millor
la nostra ciutat.
I la nostra societat.
Gràcies pels somriures,
per les abraçades,
per les paraules d’afecte,
que he rebut
de molta, molta, molta gent
des del dia 24.
De gent que ens va votar.
I també de molta gent
que no ens va votar.
De Granollers.
També, de gent
de molts pobles i ciutats
del nostre país.
M’he sentit estimat com mai.
He rebut més caliu que mai.
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I jo vull saber tornar a la ciutat
aquest allau de suport i d’estimació
Jo vull ser digne de la confiança
que han dipositat en mi
els ciutadans i les ciutadanes
de Granollers.
Sé que mai és una confiança absoluta.
Sé que cal treballar-la intensament.
Cada dia, cada instant.
I ho faré , com sempre,
obrint el Govern de la ciutat
a la ciutadania.
Parlant i escoltant.
Al costat de la gent.
Modelant el nostre projecte
amb les mirades
i els somnis de tothom.
Es tracta de seguir construint,
junts,
un projecte col·lectiu.
Des del diàleg.
Un projecte conegut i reconegut
per la gent de Granollers
Ho han dit les urnes.
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Volem governar amb tothom
i per tothom.
Amb les persones
• que ens han votat.
• amb les que no ens han votat
• amb les que no poden votar.
• amb les que no han anat a votar.
Que són moltes.
Un 44,24% dels electors
no han exercit el seu dret a vot.
Molta gent.
Em sap greu.
Ens fa notar que hi ha moltes coses
que no fem prou bé.
És l’indicador d’una desafecció
que cal llegir i interpretar.
I resoldre.
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Durant la campanya
defensàvem

la necessitat d’un govern sòlid
amb un lideratge clar.
I la ciutat s’ha pronunciat.
Granollers tindrà un govern fort.
Tindrà, també, un govern nou.
Un govern que combina
experiència i renovació.
Joventut i maduresa.
Un govern plural.
Un govern que va molt més enllà
de les sigles d’un partit.
Un govern que té una prioritat:
Granollers i la seva gent.
Un govern format per persones
que coneixen
profundament la ciutat.
Que coneixen bé
els problemes,
els neguits,
les il·lusions
dels granollerins i les granollerines.
Avui, el principal problema de la ciutat
s’expressa en dues dades:
• 5040 persones aturades,
• Més del 50% no cobren subsidi d’atur.
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Aquests darrers anys
hem vist
com aquesta duríssima crisi econòmica
ha arrabassat
el present i el futur de molta gent.
Pel carrer, ens hem trobat sovint
amb la indignació,
el desànim
i la incertesa de ciutadans
que han perdut qualsevol esperança.

Tenim, doncs, un repte
que passa per damunt
de tots els altres:
Lluitar contar la crisi econòmica
i generar ocupació.
Per això ens proposem,
mentre sigui necessari,
seguir impulsant un Pla de Xoc
que faci costat als més febles
i que promogui la creació d’empreses.

L’Andrea Canelo
ha sabut trobar
el consens dels grups municipals
i dels agents socials
per avançar plegats.
La unitat
és la millor recepta
per obrir nous camins.
L’Andrea ho seguirà fent.
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I seguirà impulsant
la renovació del model
comercial i turístic de la ciutat
en diàleg amb el sector privat.
Ens cal també seguir ampliant
el teixit productiu de la ciutat.
Ens cal repensar l’urbanisme
per captar inversions.

La Monica Oliveras ho farà.
Necessitem més empreses a la ciutat.
I, també, redefinir alguns espais urbans.
Alguns exemples:
L’ordenació dels entorns
del Circuit de Velocitat.
L’aixecament
de l’estació de mercaderies.
La nova definició de la zona de la Bòvila
La nostra és una aposta permanent
per la qualitat urbana de la ciutat.
I un clar compromís
en la defensa
del dret a l’habitatge.
Des de l’acció
i des de la mediació.
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La Mónica
aporta una mirada nova
plena de solidesa
per a l’urbanisme de Granollers.
Una mirada nova
per acompanyar la feina

de l’Albert Camps.
Tenim molts projectes
per seguir transformant la ciutat.
I ho farem en diàleg permanent
amb el veïnat.
Remodelarem el carrer Girona,
ara fins a Can Mònic.
Farem créixer la superfície peatonal
a Corró,
Ricomà,
Barcelona,
Marià Sans.
Volem arribar als
60.000 metres quadrats.
Ampliarem voreres
en els itineraris més utilitzats.
Amb un criteri clar:
facilitar els desplaçaments a peu
Perquè volem una ciutat sostenible.
Compromesa amb el medi ambient.
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L’Albert seguirà treballant
per la qualitat del nostre riu.
De la nostra aigua.
Dels nostres parcs.

Amb el Juanma Segovia
farem el nou pla de mobilitat.
Reordenarem els aparcaments
introduint
progressivament
zona verda gratuïta
pels veïns
en alguns indrets de la ciutat.
Farem de Granollers
una ciutat apta per la bicicleta.
I seguirem apostant
pel transport públic.
Fomentarem l’estalvi energètic
en l’enllumenat públic.
Millorarem la neteja
posant en marxa un nou contracte.
I accentuarem
la cura en el manteniment de la ciutat.
Perquè volem un espai públic de qualitat.
Les nostres places,
els nostres carrers,
els nostres parcs
són, també, casa nostra.
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És el lloc que compartim.
L’espai de relació.
L’espai de diàleg.
També a vegades, el lloc del conflicte.
Aquesta és una ciutat
profundament compromesa
amb el civisme i la convivència.

En Rudy Benza ho sap molt bé.
Poca gent ha caminat tant com ell
per cadascun dels racons de la ciutat.
Poca gent ha parlat tant com ell.
Sap que la mediació és la millor manera
de resoldre els problemes.
Serà un excel·lent regidor
que donarà una nova dimensió
a l’acció comunitària.
A peu de carrer.
Sempre amb una voluntat educadora.
Perquè Granollers
és una ciutat educadora.
Comptem amb en Francesc Aroles
per defensar el dret
a una educació de qualitat.
Per posar el govern de la ciutat
al costat de les escoles.
Per donar suport, com sempre,
als projectes educatius de centre
i al seu treball en xarxa.
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Des de la corresponsabilitat.
En Francesc ho farà
amb la passió d’un pare jove.
Farem una clara aposta
per la Formació Professional.
Necessitem més especialitats.
Necessitem més relació amb l’empresa.
Necessitem un nou centre
de Formació Professional.
El reclamarem.
Escoltarem molt a la Silvia Rodríguez.
La veu més jove del consistori.
De fet ja l’hem sentit avui.
Claretat i fermesa
en les seves paraules.
Ella representa a una generació
que té molts problemes
per obrir-se pas.
Tenim un alt índex d’atur juvenil.
Molts,
han de buscar el seu futur
lluny del nostre país.
I d’altres
no troben el seu espai.
Estan al carrer.
Sense perspectives.
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La Silvia
ens proposa una mirada integral
del jovent de la nostra ciutat.
Amb el Gra
com a equipament de referència.
Però comptant, també,
amb els instituts.
Amb els Centre Cívics.
Amb els equipaments
culturals i esportius.

La Mireia López Ontiveros
comptarà, i molt ,
amb els joves artistes
de la nostra ciutat.
La Mireia és pura energia.
Ella continuarà posant
al servei de la creativitat de la nostra gent,
l’ampli ventall
d’espais culturals de Granollers.
Uns equipaments que han de ser
cada dia més oberts,
més accessibles.
Compartint responsabilitats
amb les persones i entitats
que fan de motor cultural de la ciutat.
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Roca Umbert seguirà creixent.
Ara amb l’Espai de Dansa,
la urbanització dels carrers,
la rehabilitació de noves naus
per a residencia d’artistes
i la construcció d’una sala polivalent.
Cultura i Esport.
Signes d’identitat de Granollers.

L’Álvaro Ferrer
seguirà l’estela
dels magnífics regidors d’esports
que ha tingut la ciutat.
L’Álvaro suarà la samarreta.
Haurà de gestionar
24 instal·lacions esportives
que requereixen
un esforç permanent
de manteniment i d’actualització.
Però en necessitem més.
Farem el nou camp de futbol de Palou.
Seguirem treballant
al costat dels clubs
que són la clau de l’èxit esportiu
de la ciutat.
Seguirem fent de l’esport
un factor d’atractivitat
captant esdeveniments
del màxim nivell.
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Per tot això caldrà
seguir gestionant amb eficiència
la hisenda municipal.
Estarà en molt bones mans.
En Jordi Terrades
sabrà mantenir la pressió fiscal
i l’endeutament a la banda baixa.
I sabrà generar recursos
per finançar el pla d’inversions
que la ciutat necessita.
Ho farà sense estirar més
el braç que la màniga.
Fent cada dia més eficient
l’organització municipal.
I acostant, encara més,
l’administració al ciutadà
amb les noves oportunitats
que ens dona la societat del coneixement.
Granollers té, avui, les millors condicions
per posar les noves tecnologies
al servei de les persones.
En Jordi ho farà.
Ens cal una bona base fiscal
per seguir lluitant contar les desigualtats.
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La Maria del Mar Sánchez
Sap què s’ha de fer
Sap que cal posar recursos
a l’abast de la gent que pitjor s’ho passa.
Perquè tothom té dret a una vida digna.
Sap que cal acompanyar
als més vulnerables.
Els més grans, per exemple.
Seguirem amb les teleassistencies
i amb els ajuts a domicili.
Però ens cal una residencia d’avis.
Ho tenim tot preparat
per fer-la al carrer Tetuan.
Insistirem a la Generalitat
perquè compleixi els seus compromisos.
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És l’hora de mirar endavant.
De construir el futur
amb empenta i energia.
De definir col·lectivament
nous objectius per la ciutat.
Compto amb la capacitat de diàleg

de l’Alba Barnusell.
Ella farà del Pla Estratègic
el punt de trobada
del teixit associatiu i empresarial
de la ciutat.
Amb un govern fort,
Granollers té l’oportunitat
d’accentuar el seu lideratge.
Lideratge territorial.
Com ho estem fent a la C-17.
Volem sumar.
Vertebrar un país
capaç de treballar en xarxa
amb les ciutats com a motor.
També lideratge internacional.
Com ho estem fent en la
Xarxa d’alcaldes per la Pau.
És el millor moment
per projectar la nostra ciutat
al país i al món.
16

Ple d’investidura – 13/06/2015

L’Alba ho sap.
La nostra és
una ciutat cada dia més forta.
Cada dia més atractiva.
Cada vegada més presents
en el mapa de les ciutats que compten.
Una ciutat que respon als seus reptes.
Una ciutat fiable.
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Just quan acabi aquest acte
signaré els decrets
que posaran en marxa
el nou govern de la ciutat.

Un compromís
Buscarem l’acord.
Sempre.
I molt especialment
en els temes més rellevants per la ciutat.
Generarem espais d’informació i de debat
amb els grups municipals de l’oposició
molt mes enllà del que marca la llei.
Com sempre.
La participació és indissociable
de la nostra manera d’entendre el govern.
Com ho és la transparència.
El nostre és i serà
un ajuntament
amb sostre i parets de vidre.
Un govern obert.
A tothom.
També, un govern compromès activament
amb el futur de Catalunya.
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Des de l’acció quotidiana.
Perquè el país es construeix,
carrer a carrer,
barri a barri,
poble a poble.
També reflexionant
sobre els moments que vivim.
He defensat
que els catalans i les catalanes
tenim el dret innegable
de decidir
el país que volem.
No hi ha cap altre camí.
Som els ciutadans de Catalunya,
amb la força del nostre vot,
els que haurem de construir el nou encaix
de Catalunya i Espanya.
Des de la llibertat.
Des del respecte a totes les opcions,
a totes les posicions.
Jo sóc dels que defensa un Referèndum
Clar i amb conseqüències jurídiques.
I en aquest itinerari
les administracions haurem de fer
el màxim esforç
per garantir un debat obert i franc.
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Amb aquest ple
iniciem una nova etapa en la vida municipal.

És moment de comiats
Ens deixen quinze regidors i regidores.
A tots ells moltes gràcies per la seva feina.
Deixeu-me, però, fer un esment especial
a les persones que m’han acompanyat
en el govern de la ciutat en els darrers anys.
Pietat,
Aroa,
Carme,
Carles,
Pere
i Corchado.
Deixeu el llistó molt alt.
Us trobarem a faltar.
Res del que hem fet els darrers anys
es pot explicar sense la vostra aportació.
Molta sort en el vostre nou viatge.
Us estimo.
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És, també,
moment de benvingudes
Per primera vegada en el plenari
Ciutadans i la Cup.
Noves veus.
Més arguments.
Més mirades.
Un consistori més divers.
I quinze nous regidors i regidores.
Benvinguts,
benvingudes.
Noves cares en tots els grups municipals.
Molta gent jove que s’incorpora
a la política local.
Una bona noticia.
Relleu generacional a la sala de plens.

I un alcalde
amb un llarg recorregut.
Sóc l’alcalde des del 12 de febrer de 2004.
Ja fa una mica més d’11 anys.
Han passat volant, us ho asseguro.
Els he viscut amb passió.
Hem fet molta feina
I l’hem fet amb molta gent
Avui Granollers és una ciutat millor.
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Granollers.
La meva ciutat.
La ciutat on he nascut.
La ciutat on m’he enamorat.
On han nascuts els meus fills.
I els meus néts. Els nostres néts, Roser.
La ciutat on visc.
I que visc intensament.
Com el que sóc:
un ciutadà més
I tinc l’honor,
l’immens honor de ser l’alcalde
de la meva ciutat.
L’honor i la responsabilitat.
Vull seguir transformant la ciutat.
Vull seguir fent de Granollers
una ciutat de futur.
En aquest projecte que m’apassiona
hi vull aportar, com sempre,
el millor de mi mateix:
Experiència
Maduresa
Un coneixement profund de la ciutat,
dels seus problemes,
dels seus actius,
dels seus valors,
Treball.
Molt treball.
I la mateixa il·lusió del primer dia
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Tenim per davant
quatre anys
plens d’intensitat.
Quatre anys
per convertir somnis en realitats.
Per atrapar oportunitats
i posar-les a l’abast de la gent.
Quatre anys
treballant des de la proximitat
per fer una ciutat més justa,
més solidaria.
Una ciutat de tothom
i feta per tothom.
Una ciutat que no oblidi a ningú.
I ho farem amb tots vosaltres.
Moltes Gràcies
Visca Granollers
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