
PLE DE L’ESTAT DE LA CIUTAT, 2022

Granollers és una ciutat forta, ac�va, vital.

Preparada per afrontar els reptes de present i de futur.

Ho vam fer durant la crisi del 2009, ho hem fet durant la pandèmia i ho farem en els
propers mesos. Estem preparats per fer-ho.

Reptes globals  de totes  les ciutats  i  països.  De les  administracions  públiques,  de les
empreses privades, de les en�tats, de les famílies i de totes les persones.

Obro la finestra de casa meva, veig 3 arbres sans. 

Surto  a  passejar  i  a  300  metres  �nc  una  zona  verda  i  un  espai  d'ombra  on  poder

resguardar-me dels més de 35 graus de l’es�u. 

M'assec en un banc, a la carretera, envoltada de flors. Converso amb dues àvies. Els seus

nets s'han format a l'Escola Municipal del Treball. M’expliquen.

Una neta és enginyera i ha estat a Silicon Valley treballant (ja hi havia anat amb un

premi que va rebre el seu grup de recerca quan estava a l’Ins�tut). Després de 3 anys ha

tornat a casa, a Granollers i s’ha instal·lat en uns pisos compar�ts on viu amb gent gran i

gent jove.  Treballa des de casa i viatja un cop al mes als Estats Units. 

L'altra, m’explica que el seu net, més jove, ha començat a treballar a l'hospital com a

infermer  especialitzat  en  Radioteràpia.  Va  fer  tots  els   estudis  a  la  ciutat,  i  és  feliç

atenent  a  persones  que  fa  uns  anys  havien  d'anar  cada dia  a  Barcelona per  fer  el

tractament.

Així és com ha de ser, imagino i vull que sigui Granollers l'any 2030. 

Ho vam escriure i aprovar tots i totes en el Tercer Pla Estratègic de la ciutat. Tots els
grups municipals, per unanimitat, el passat mes de juny.

Un  treball  col·lec�u  i  de  corresponsabilitat.  Professionals,  ciutadania,  en�tats  i
associacions, empreses i altres administracions.

Es�c convençuda que la clau per avançar i transformar és fer-ho plegats, amb aliances i
accions compar�des. Entre nosaltres, amb altres administracions, amb la ciutat.

El  III  Pla  estratègic  en  va  ser  un  exemple.  I  aquesta  és  també  la  meva  manera  de
treballar.
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Es�c convençuda que entre tots podem fer de Granollers: 

Una ciutat més verda, més sostenible, més saludable.

Una ciutat més neta i més endreçada.

Una ciutat més inclusiva. Amb oportunitats per a tothom.

Una ciutat diversa i plural, on tothom hi pugui viure i ser feliç. 

Dimarts 20 de setembre de l’any 2022, així he volgut començar aquest ple d'estat de la
ciutat.

Amb el III Pla Estratègic com a full de ruta, ambiciós i alhora realista per transformar la
nostra ciutat. 

Parlarem de l'any que ha passat, del moment actual i sobretot de com ens preparem per
afrontar el futur.

Molt camí recorregut i molta feina feta.

Molt camí per recórrer i molta feina per fer.

S'obren nous reptes locals i globals, incerteses i oportunitats. 

Estem preparats per afrontar-los i ho farem.

Ho tenim clar:

� Transformar la ciutat per fer-la més verda i més sostenible

� Transformar la ciutat per fer-la més neta i segura

� Transformar Granollers, en una ciutat amb oportunitats per tothom

� Transformar la ciutat, a través de les aliances

� Transformar la ciutat, dibuixant el futur que volem
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� Transformar la ciutat per fer-la més verda i més sostenible.

Ho he dit des del primer dia. Una ciutat amb més arbres, més plantes, més flors, més
verd. Una ciutat més saludable, més sostenible, per viure-hi millor. 

Ja hi estem treballant. Com?

Naturalitzant l’entorn del Congost, plantant-hi més arbres i obrint el riu a la ciutat. 

Comencem pel parc del Congost. Serà una realitat el 2025. Amb 600 arbres més. 7.300
metres quadrats de zones verdes. Un espai sense cotxes, per les persones, per a totes les
edats.

Una anella verda que haurà de connectar tota la ciutat. Des de Palou, amb el segon
aiguamoll de Can Cabanyes, la nova reordenació de la Bòbila, amb l’avinguda Sant Esteve
(amb més arbres, un carril bici i amb el trànsit molt més pacificat, que presentarem la
setmana vinent en una nova convocatòria dels Fons Europeus), el Parc Torras Villà,  amb
el nou parc de Torre Pinós, amb el Lledoner.

També amb el cobriment de la via del tren que ens obre una oportunitat extraordinària
per ampliar el Parc Torras Villà. Guanyarem un nou passeig de més de 400 metres, ple
d’arbres  per  passejar.  Un  acord  històric  amb  el  Ministeri  de  Transports,  Mobilitat  i
Agenda Urbana que en permetrà unir dues parts de la ciutat fins ara separades per la via
i també construir habitatges de protecció oficial al voltant de l’estació.

Per fer aquesta ciutat més sostenible també estem:

Ampliant la xarxa ciclable, com el carril bici de la carretera de Lliçà, 

Pacificant entorns escolars i peatonalitzant nous carrers com Castella, Sol, Unió, i aviat
Pizarro

Posant en marxa la segona fase de les escales mecàniques de Carles Riba 

Renovant places amb criteris de salut, de benestar i de seguretat per les persones. Com
la de Can Bassa o la de Jaume I al Lledoner que començarà en les properes setmanes.
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Estem també acompanyant la transformació de la ciutat cap a un model energè6c més
eficient i més sostenible, respectuós amb l’entorn i el planeta. Com?:

Implantant energies netes en els equipaments municipals i ajudant a la ciutadania a
fer-ho a casa seva. 

A  l’Oficina  de  Rehabilitació  energè�ca,  en  3  mesos  i  mig  hi  hem  atès  més  de  600
persones.  Hi  hem  des�nat  440.000  €  en  ajuts  a  la  rehabilitació  energè�ca  dels
habitatges. 

Al Grup Primer de Maig, hem començat les visites a les comunitats de veïns per adequar
el barri. 1,6 milions per rehabilitar una bona part dels habitatges

Pel  que  fa  a  instal·lacions  municipals,  a  dia  d’avui  tenim  12  equipaments  que
s’abasteixen  amb  energia  procedent  de  les  dues  xarxes  de  calor  per  biomassa  i  6
equipaments més ja tenen plaques fotovoltaiques instal·lades. 

Ara, més que mai, hem de con6nuar en aquesta línia. Ja tenim projecte per rehabilitar
energè�cament l’escola Salvador Llobet, l’Escola Municipal del Treball, Centre Vallès, el
poliespor�u de Can Bassa o la Biblioteca de Roca Umbert. Hem planificat una planta
solar  que  pugui  compar�r  energia  amb  empreses  del  territori  i  estem  estudiant
implantar en alguns dels equipaments comunitats energè�ques amb habitatges veïns.

Parlar de transició energè6ca és parlar de responsabilitat,  per reduir les emissions de
CO2 i per estalvi econòmic. Ho estem veient. En els darrers mesos totes les famílies i
persones, empreses, ajuntaments, hem de fer front a l’increment de preus de l’energia,
especialment de l’electricitat i del gas. 

A l’Ajuntament, aquest primer semestre el cost de la factura ha estat 3 vegades més
que el mateix període de l’any 2021.  L’any 2022, �ndrem una despesa de 2 milions
d’euros més entre les factures de gas i electricitat. Ja estem reorientant alguns projectes
municipals, ajustant alguns serveis i deixant per més endavant algunes actuacions, ens
toca  prioritzar  i  repensar.  Com  ho  estem  fent  tots  a  casa  nostra.  És  la  nostra
responsabilitat.

Per aquest mo6u, he encarregat un Pla de Mesures d’Estalvi Energè6c per minimitzar
aquesta despesa creixent. Un pla que té per objec�u, implementar actuacions per fer
més eficients energè�cament els edificis i equipaments municipals. I per l’altra, impulsar
mesures d’estalvi. 

En aquest sen�t, vam portar al Ple de juliol un acord amb el Club Natació Granollers, per
poder treballar plegats i prendre mesures correctores, per mantenir obertes les piscines
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municipals.  Un  equipament  que  genera  una  elevada  factura  energè�ca.  La  setmana
passada vam conèixer noOcies d'instal·lacions similars a Catalunya o bé a França, que
s'anunciava el tancament de 30 piscines per aquest mo�u.  A Granollers,  garan�m el
servei, ho estem seguint i conjuntament amb el Club Natació Granollers, gestor de la
concessió i de l’equipament, haurem de prendre mesures per mantenir un servei públic
que fa un servei de salut i formació a tota la ciutadania de Granollers. També per això el
mes de gener licitarem les obres de la nova piscina. Con�nuarem amb el projecte, amb
l'objec�u de tenir unes molt bones instal·lacions de piscines públiques, més adequades i
sostenibles pel present i pel futur.

� Transformar la ciutat per fer-la més neta i segura 

El servei de neteja i recollida de residus és el contracte més important de l’Ajuntament
de Granollers. En els pròxims 10 anys hi des�narem 52 milions d’euros.  

Amb el nou contracte de neteja, volem una ciutat més neta. Volem arribar a totes les
places i carrers de la ciutat. Ampliant horaris i personal. Amb més maquinària de neteja,
bona part elèctrica i sostenible. Amb millores en els serveis actuals com la recollida de
mobles i amb un nou servei que començarà a l’octubre:

� El servei de recollida d’oli usat a diferents equipaments i seus d’associacions de
veïns

Un nou contracte amb mirada 2030 que ajudarà a incrementar la recollida selec�va dels
residus, millorar les taxes de reciclatge i ens permetrà a avançar cap a una ciutat més
sostenible.

Més recursos per un nou servei. I amb la implicació de tots els ciutadans i ciutadanes i
les associacions de veïns, amb corresponsabilitat, �ndrem una ciutat més neta.

Cuidar la ciutat és també responsabilitat de tots. Civisme i convivència són eixos claus
de la nostra acció de govern.

A principis de 2023, disposarem d’un nou Pla Local de Seguretat. Aquest Pla ens ha de
permetre adequar el servei públic a la demanda social, fomentant la proximitat i relació
amb la ciutadania. I també millorar la coordinació i cooperació entre diferents cossos,
administracions i serveis. 
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Amb aquesta voluntat de proximitat, en els propers dies, la  Policia de Barri �ndrà una
nova  unitat.  La  Policia  de  Barri  comptarà  amb  18  efec�us.  Un  model  de  policia  de
proximitat, prevenció i detecció en matèria de seguretat i civisme, a peu de carrer, en
contacte  permanent  amb  les  associacions  de  veïns,  que  fan  equip  juntament  amb
mediadors i educadors per garan�r el bon veïnatge, que també és cosa de tots.

3. Transformar Granollers, en una ciutat amb oportunitats per tothom

Les persones al centre, ho hem dit sempre.

Vull parlar de drets socials. D’igualtat d’oportunitats, d’equitat i de jusOcia social. 

Des dels Ajuntaments treballem per les persones, aquest és el nostre sen�t de ser. El
nostre ADN. Garan�r la bona convivència, el respecte, la inclusió, les oportunitats per
tothom en una ciutat que és de totes i tots els qui la compar�m.

Aquest  és  el  model  de  ciutat  educadora  pel  que  hem  apostat  sempre  i  pel  qual
con�nuem apostant.  Projectes  com  Arrelats  i  Només  Anada.  Històries  de  vida  dels
nostres veïns i veïnes, de persones d’arreu del món que han triat Granollers per viure,
per quedar-s’hi amb la seva família. 

A Granollers tenim gent vinguda de 112 països diferents. Una ciutat en què s’hi parlen
102 llengües. Una dada, de gener a juliol  han passat pel servei d'acollida unes 1.131
persones. 

Amb  l'esclat  de  la  guerra  d’Ucraïna,  la  ciutat  s'ha  organitzat  per  ajudar.  A  través
d'en�tats i famílies. Els serveis municipals han atès 123 persones ucraïneses i hi ha 30
infants i joves escolaritzats a Granollers.

Ajuts d'emergència social.

En els  darrers  mesos hem man�ngut l'esforç  i  la  capacitat  de  sostenir  situacions  de
precarietat mitjançant la valoració i atorgament d'ajuts d'urgència social, especialment
en l'àmbit de l'habitatge, suport familiar i subministraments.  Des d’inici de mandat fins
aquest mes d’agost  hi hem des�nat un milió  d’euros,  que han donat suport a 5.556
persones.

6



 La feina que hem fet i fem també des de les aliances. 

Col·laborant amb en�tats del tercer sector de la ciutat com El Xiprer, Creu Roja, Càritas...
Necessàries i imprescindibles. 

I, en aquest àmbit social, un repte (necessari):

L’habitatge. Un dret que hauria de ser per tothom. És un dels grans reptes de la ciutat i
del país. Necessitem polí�ques estatals i autonòmiques, regulació i planificació a nivell
de país. 

Mentrestant, des de Granollers con�nuem assessorant, atorgant ajuts al pagament de
lloguers  i  atenent  les  persones  més  vulnerables,  i  sobretot  treballem  amb  noves
propostes per incrementar el número d’habitatges propis i de la borsa per des�nar-lo a
lloguer assequible. 

Actualment, tenim 39 pisos de propietat municipal (3 que hem adquirit aquest darrer
any).

I  l’any 2026, en �ndrem com a mínim 113 habitatges en propietat per des�nar-los a
lloguer.

� 57 habitatges al barri del Lledoner en conveni amb l'Ins�tut Català del Sòl i l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya 

� 17 habitatges en un bloc en terreny municipal al passeig de la Muntanya. Actualment
en fase de licitació.

També  ens  ajudarà  a  augmentar  el  nombre  d’habitatges  de  lloguer  assequible,  el
protocol que es signarà entre el MITMA, la Generalitat i els municipis de l’Associació de
Municipis de l’Arc Metropolità.

Perquè els joves que vulguin quedar-se a viure a la ciutat ho puguin fer i no es vegin
obligats a marxar-ne.

I seguirem demanant a la Generalitat la ges�ó dels 200 habitatges que tenen a la nostra
ciutat.  Volem ges�onar-los  des  de  la  proximitat.  De  lloguer  social  i  per  les  famílies
vulnerables.

En  la  transformació  per  generar  oportunitats,  hem  de  parlar  de  dinamització
econòmica,  de  comerç,  d'ocupació,  i  també  de  potenciar  la  formació
professionalitzadora.
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El futur a mig termini és  econòmicament incert, amb un context marcat per una elevada
inflació i  per les conseqüències que la  guerra d’Ucraïna està provocant en el  mercat
energè�c i en el preu d’algunes matèries primeres. 

Tot  i  això,  a  l’abril  d’aquest  any  a  Granollers  teníem  el  major  nombre  registrat  de
persones afiliades a la seguretat social des que existeixen registres: 34.571 persones i
taxa d'atur del mes d’agost ha estat del 10,7%.

Seguirem impulsant línies d'ajuts a empreses i per fomentar l’ocupació

Des de l’inici d’aquest mandat, hem des�nat gairebé 3 milions d’euros, 914 beneficiaris,
en subvencions a l’autoocupació i a la creació d’empreses, a la contractació, al treball
autònom  i  al  manteniment  de  llocs  de  treball.   I  des  de  Can  Muntanyola  s’ha
acompanyat la creació de més de 150 noves empreses a la ciutat. Línies que con�nuem
impulsant. 

A més de la contractació de Plans d’Ocupació durant 12 mesos de 312 persones des de
juny de 2019.

I parlar de Granollers, és també parlar de comerç.

El comerç és un element caracterís�c de la nostra ciutat, que en determina el seu model
econòmic  i  d’ordenació.  És  per  això  que  l’Ajuntament  acompanya  a  les  diferents
associacions de comerciants en les seves ac�vitats.

El nostre mercat dels dijous, gairebé mil·lenari és també senya d'iden�tat i també pols
d'ac�vitat econòmica i atrac�vitat comarcal. 

Comerç de proximitat, de km 0, de qualitat i singular. En aquest sen�t, vam iniciar el
passat mes de maig el procés de canvi per transformar la fira de l’Ascensió en una fira de
l’economia  verda  i  circular,  perquè  sigui  l’aparador  d'inicia�ves  innovadores  i  bones
pràc�ques i es�gui basada en la reducció d'emissions, el respecte a l'entorn, posant en
valor la producció i consum de proximitat. Una línia que seguirà en les properes edicions.

Mirem a futur, obrint camí a noves oportunitats. 

Potenciem  la  Formació  professional  com  a  eina  de  desenvolupament  econòmic  i
retenció de talent.

Amb una aposta clara per la Formació Professional, vinculada al teixit produc�u de la
ciutat i l’entorn. 
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Actualment, 2.700 alumnes cursen estudis d’FP de grau mig i superior a la ciutat. 207 fan
formació dual en 77 empreses.

La  Formació  professional  és  clau.  Ho  hem  treballat  en  el  si  del  Consell  de  l'FP  de
Granollers i hem consensuat una proposta per l'FP a la ciutat pels propers 10 anys. Nous
cicles, més places i especialitzacions lligades al teixit produc�u de la ciutat i el nostre
entorn. 

Educació, esport, cultura, llengua, tradicions... la nostra essència i la nostra iden6tat.

Tenim una ciutat ac�va i dinàmica, plena d’ac�vitats per fer i projectes on involucrar-se.
Amb unes en�tats dinàmiques i potents. 

Granollers es va conver�r ara farà un any, en la capital mundial de l’handbol. El Mundial
d'Handbol Femení. L’esdeveniment de l’any passat: per l’esport, per l’esport femení i per
la ciutat.

19 dies de compe�ció, 32 països par�cipants, més de 500 voluntaris i més de 61.000
espectadors a la seu de Granollers. Amb un impacte econòmic directe a la ciutat de més
de 2 milions d’euros. 

Un esdeveniment que va generar orgull i sen�ment de per�nença i que va deixar unes
inversions  al  Palau  d’Esports  de  prop  d'1  milió  d'euros  amb  el  suport  d'altres
administracions  que  ens  permetran  seguir  acollint  i  ser  ciutat  referent  per
esdeveniments espor�us d'alt nivell. 

Vam tornar també a recuperar l’handbol de base amb la Granollers Cup, després de
dos anys d’aturada.

Vam viure l’Europeu de Veterans d’Handbol i els Jocs Catalans d’Esport Adaptat. I de cara
el 2023, estem treballant en uns nous jocs inclusius a la ciutat, acollir de nou els Special
Olympics, seria un orgull per la ciutat.

Esdeveniments tots ells que aporten riquesa i contribueixen en aquests moments també
a la dinamització econòmica de Granollers i l'entorn.

Una ciutat que també respira cultura.

Ho hem tornat a viure fa poques setmanes. Després dels dos anys de pandèmia, la força
de  les  en�tats  i  de  Blancs  i  Blaus  ha  tornat  als  carrers  de  la  ciutat.  L’any  vinent
celebrarem el 40è aniversari de la nostra Festa Major.
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La força de la cultura al carrer. Apropar la cultura a tothom és un dels nostres objec�us i
poder recuperar les programacions que s’han vist alterades aquests darrers dos anys per
les restriccions sanitàries. 

Comencem la temporada d’arts escèniques el proper cap de setmana. Celebrant els 20
anys d’un Teatre Auditori  referent a la comarca que ha acompanyat a créixer moltes
formacions de la ciutat com el Cor Veus dels Amics de la Unió o l’Orquestra de Cambra.

Donem també valor al patrimoni de la nostra ciutat, amb la recuperació de part de la
muralla medieval. I hem acabat gairebé la redacció del projecte de rehabilitació de les
muralles  i  els  corredissos,  que  ens  portaran  una nova imatge del  centre  històric  de
Granollers. 

I amb el FEDER de Roca Umbert a punt d’acabar. Les obres de recuperació de la Tèrmica i
el  Refrescador  ja  han  finalitzat.  S’està  acabant  de  treballar  en  els  audiovisuals  i  el
projecte de difusió per posar en funcionament el nou espai a Roca Umbert, fàbrica de
creació que volem amb acord amb la consellera formar part de l’ecosistema cultural
nacional.

I seguiríem...

4. Transformar la ciutat, a través de les aliances

Ho fem amb consens i  pactes per avançar cap a la  ciutat  que volem. En sanitat,  en
infraestructures,  en  mobilitat,  en  sostenibilitat.  La  ciutat  del  present  i  del  futur  es
construeix des de les aliances com sempre hem fet.

És  un  fet  que  Granollers  i  la  comarca  del  Vallès  Oriental  tenia  un  dèficit
d’infraestructures sanitàries respecte de la mitjana de Catalunya. Calia millorar l’atenció
assistencial  i  donar  resposta  a  les  necessitats  de  la  ciutadania,  amb el  creixement  i
modernització de les infraestructures i els serveis. 

En els darrers anys, i arran de la pandèmia, li vam explicar al Departament de Salut, ho
va veure i hem estat treballant colze a colze, primer amb la consellera Vergés i ara amb
el  conseller  Argimon  per  fer-ho  realitat.  Per  ampliar  i  millorar  els  recursos  i  els
equipaments d’atenció sanitària. 
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Per conver�r l’hospital en referència a la comarca i també en una peça clau en la xarxa
sanitària del País. Ho farem.

El mes d’abril passat es va posar en marxar urgències centre en el nou edifici del carrer
Girona,  i  des  de  principis  d'any  ja  funciona  la  Unitat  d'especialització  de  subaguts
psiquiàtrica,  18 llits  a  l’Hospital  de  Granollers.  Un nou servei  fins ara inexistent  a  la
comarca.

A finals d’aquest any entrarà en funcionament la unitat d'urgències de l’ampliació de
l’Hospital,  i  l'any  vinent  ho  faran  la  resta  de  plantes.  Més  espais  d’hospitalització
polivalent, i més llits d’UCI. 

Al llarg del 2023, veurem fet realitat el nou Centre d’Oncologia radioteràpica i Diàlisi, que
donarà servei  a  tota la  comarca d’Osona i  el  Vallès  Oriental,  evitant  més de 16.000
desplaçaments anuals de més de 500 persones per rebre tractament a Barcelona. Una
aliança estratègica amb l’Hospital Clínic i els hospitals de la Xarxa C17.

Ja ho veieu. Un any important. 

L’any 2023, quan farà 100 anys que s’inaugurava el nou hospital-asil a la carretera de
Cardedeu. Un nou hospital per la ciutat, que va ser possible gràcies a l’empenta d’un
grup de persones de la societat civil i a la implicació i la par�cipació de molts veïns i
veïnes de la ciutat.

L’empenta d’una gent que volia un hospital modern per una vila que estava creixent. I
que va posar-hi feina, esforç i diners perquè fos realitat.

Un centre que sempre ha estat molt arrelat a la ciutat i a la comarca. Que compta amb
un gran equip professional i humà.

2023, l’any del centenari. L’any que es faran realitat els nous equipaments que s’estan
construint. 

L'any  d'un  nou  parc  sanitari  a  la  ciutat  que  serà  de  referència  a  tot  el  país,  n’es�c
convençuda. 

Que farà un salt en qualitat assistencial i d'atenció a tots els ciutadans i ciutadanes. Que
serà possible gràcies al treball en xarxa i a les aliances amb la Conselleria de Salut de la
Generalitat de Catalunya, l’Hospital Clínic, els hospitals de la comarca i també el món
universitari. 
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I  sobretot  també  serà  possible  per  la  vocació,  empenta,  il·lusió  i  visió  de  molts
professionals de l’hospital i la ciutat.

Tindrem un complex hospitalari  de primer nivell.  Que haurà de ben segur enfor�r la
vessant docent. Per contribuir a la formació de professionals de les diverses disciplines
de les ciències de la salut. Especialment, en l’àmbit de la Infermeria. La pandèmia ens ha
refermat  en  la  importància  de  tenir  uns  equips  d’infermeria  amb  una  gran  qualitat
tècnica i professional i ens ha fet conscient de la manca de professionals que tenim.

L’Hospital ja va formar dues promocions d’infermeres, a l’escola d’infermeria, entre 1975
i 1979. Una inicia�va pionera en aquell moment. 

Ara  torna  a  ser  el  moment  de  fer  noves  aliances  per  formar  professionals  de  la
Infermeria  ben  arrelada  a  la  tradició  de  la  formació  professional  de  la  ciutat,  ho
treballarem i ho aconseguirem. 

VOLIA FER UN APUNT ESPECIAL EN SANITAT,  PERÒ QUAN PARLEM D’ALIANCES HO
FEM EN TOTS ELS ÀMBITS.

Hem demanat finançament de fons Next Genera�on per construir la Residència per a
gent gran. Un projecte amb un pressupost de prop d’14 milions d’euros. Un projecte que
requereix l’aliança i el consens amb la Generalitat, que és l’administració que en té la
competència. 

Nosaltres  estarem al  seu  costat  per  tal  de  poder  prestar  el  millor  servei,  repensant
conjuntament el model d’atenció a la gent gran i a la dependència, que està duent a
terme la Conselleria de Drets Socials per tot el país.

Aliances amb infraestructures. Connectant Granollers amb els municipis de l’entorn i
amb les comarques veïnes. També amb la ciutat de Barcelona.

Com la  carretera de Lliçà  amb la Diputació de Barcelona, que començarem la segona
fase ben aviat. 

El desdoblament de la R3 d’acord amb els municipis de la Xarxa C17 i amb la inversió del
Govern de l’estat. Ja s’han licitat les obres, que �ndran una durada prevista de 2 anys, i la
millora de l’estació del Nord, Granollers-Canovelles fent-la accessible.
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Així com el tercer carril de la c17 per part de la Generalitat de Catalunya. 

i seguirem reivindicant al Servei Català del Trànsit la pacificació del trànsit i la instal·lació
de radars a la ronda sud de Granollers tal i com demanen els seus veïns. Estem esperant
la seva resposta, i �nc la confiança que serà posi�va. És una pe�ció lògica i estudiada. La
necessitem. Un primer pas per conver�r la ronda sud en un carrer de la ciutat.

I  seguirem  també  fent  xarxa  amb  el  Vallès  Occidental  per  demanar  la  connexió
ferroviària dels dos Vallesos, un bypass entre la R4 i la R8 a Barbera del Vallès. Amb dos
quilòmetres de via podríem  anar de Granollers i Mollet, a Sabadell i Terrassa en tren. 

Des de Granollers seguirem reclamant i fent xarxa amb altres municipis per millorar el
dèficit  d’infraestructures  i  connec6vitat  del  nostre  país,  principalment  ferroviàries.
Actuacions  claus  per  la  nostra  ciutat  i  tot  el  territori,  per  la  sostenibilitat  i  el
desenvolupament econòmic.

Ho  deia  a  l’iniciar  aquest  bloc.  Aliances,  pactes  i  consens.  Amb  les  diferents
administracions i entre municipis. Aquesta és la manera d’avançar. 

5. Transformar la ciutat, dibuixant el futur que volem

Planifiquem aixecant la mirada, i mirant el futur

La ciutat que volem la vam definir en el Pla estratègic Granollers 2030. 
3 missions i 15 fites.
Reptes de futur des del màxim consens. 
Entre tots i totes
Ens responsabilitzem i decidim.

Decidim també en els pressupostos par6cipa6us

2 milions d’euros pel mandat d’on han sor�t:

241 propostes - 150 admeses 

4.800 vots recollits - 13 projectes més votats –

Que ja s’estan treballant.
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TRANSFORMEM la ciutat amb la par�cipació i la implicació de tothom

Tenim al davant un repte important. Tenim molta feina feta i molta per fer. 

Projectes en marxa, actuacions dissenyades, altres projectes només esbossats.

Es�c convençuda que tots ells ens fan avançar cap a aquesta ciutat que volem. 

Cap a un model de ciutat que es transforma per ser encara més un lloc per viure-hi
millor. 

Per finançar aquestes transformacions, fins a data d’avui,  hem aconseguit 8,8 milions
d’euros dels  Fons Europeus Next Genera�on. Estem contents.  Teníem un bon full  de
ruta,  projectes  clars,  un  bon  equip  de  professionals,  i  ens  vam  preparar.   Ho  hem
aconseguit. Fons que ens permetran seguir transformant la ciutat.

Una ciutat més verda, més sostenible, més saludable.

Con�nuem treballant amb mirada llarga. 

Per posar en valor una ciutat diversa i plural, on tothom hi pugui  viure i ser feliç. 

Sigui com sigui i vingui d’on vingui.

Granollers, 20 de setembre de 2022
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