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Alinear el discurs que
s’emeti des dels diferents
canals de comunicació
municipals així com des de
les mateixes àrees tècniques
i serveis municipals.

Donar un sentit de conjunt de
l’acció municipal amb una mirada
de valor i complicitat amb la
ciutadania i els agents socials,
econòmics i cívics de la ciutat.

Una de les referències bàsiques per a construir una narrativa del model de ciutat és el PAM.
Aquest estableix el marc de treball definit per l’equip de govern que guiarà els eixos i
projectes estratègics que tiri endavant l’organització municipal. I que, per tant, caldrà explicar.

En aquest apartat analitzem el PAM des de dues visions: en primer lloc, què diu el PAM, i en
segon lloc, com s’ha explicat o presentat el PAM fins al moment.
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El PAM consta de 10 eixos i 10 projectes estratègics, que marquen el perfil de ciutat que el
govern municipal impulsa. Què diu aquest PAM? En què posa l’accent? Com s’expressa?
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Un cop vist què diu el PAM, també cal veure en quins aspectes han fet més incidència els
responsables municipals quan aquest ha estat presentat públicament.
Donat que un PAM té una mirada àmplia i exhaustiva sobre tot allò que es desenvolupa en els
diferents àmbits de gestió municipal, analitzar com s’ha donat a conèixer ens permetrà veure,
principalment, els projectes i aspectes que s’han destacat més i quin ha estat el llenguatge o
formes d’expressió més recurrents del discurs dels responsables institucionals:

La ciutat es troba immersa en diversos projectes de gran importància per a Granollers.
Ara bé, en els moments en què el PAM ha estat presentat públicament, no tots han tingut
la mateixa presència.
A partir de la documentació facilitada, sobresurten dos grans projectes que tenen mirades
diferents en la projecció de la ciutat:

PROJECTE VINCULAT AL
MANDAT ANTERIOR

PROJECTE AMB
MIRADA DE FUTUR

Pel que fa als darrers projectes que han
tingut lloc a Granollers, l’illa de vianants
és un dels que més repercussió ha
provocat.
Tot i que no és un projecte acabat, i hi ha
projectades noves intervencions i
ampliacions, és una de les obres de
l’Ajuntament que més impacte ha tingut
en el ciutadà aquests últims anys.

Roca Umbert representa un projecte molt
engrescador per a la ciutat de Granollers
per diversos motius.
És un projecte que està orientat a
representar un impuls a nivell cultural, un
aspecte en el que Granollers vol ser també
líder i referència.

Pel que fa al llenguatge que s’ha utilitzat tant per a explicar el PAM com pels
projectes més importants de la ciutat, identifiquem 4 conceptes bàsics sobre els
que sovint pivoten els diferents arguments i projectes.

NOVES OPORTUITATS ECONÒMIQUES
CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
PROJECTES CULTURALS
CIUTAT OBERTA

DIFERENCIACIÓ
DIVERSIFICACIÓ

PROXIMITAT
TOTHOM

DIÀLEG
MODEL D’ÈXIT

PERSONES
ESPAIS CONVIVENCIALS

NOUS MODELS COMERCIALS
INCLUSIÓ
NINGÚ ENRERE

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
DRETS SOCIALS

Per tal d’entendre el marc de treball i aprofundir en les temàtiques prioritàries de la
ciutat, l’equip de Sinergia ha portat a terme una tasca exhaustiva d’immersió realitzant
entrevistes i sessions grupals amb diferents àrees de l’Ajuntament de Granollers.
Aquesta part del document presenta de manera resumida i mapificada els resultats de
les preguntes formulades durant aquest procés.

En el procés d’immersió s’han
tractat les següents VARIABLES,
l’anàlisi de les quals servirà de
base per a construir una proposta
de narrativa de model de ciutat.

Les entrevistes individuals i
grupals s’han fet amb els principals
responsables de l’Ajuntament de
Granollers.

QUINES
TEMÀTIQUES
GENEREN MÉS
CONSENS?

Què podem dir de manera agregada? Quina lectura de conjunt ens ofereixen els
diferents responsables escoltats? Identifiquem algunes temàtiques de major consens?
Per fer-ho, ens fixem en les temàtiques que han aparegut en les preguntes relatives a
argumentari sobre el “Relat anterior, relat actual i PAM” i sobre “Relat o Visió de
futur”. Les temàtiques les hem organitzat en funció de:

QUINES TEMÀTIQUES
HEM COMPARTIT?

QUINES PRIORITATS DE FUTUR
COMPARTIM?
TEMES PROPERS A LA
CIUTADANIA?
I LES NOVETATS DISCURSIVES?

TRANSFORMACIÓ URBANA

10

OPCIÓ DE VIDA REAL PER TOTHOM
PACIFICADA, AMABLE, CONFORTABLE

6

TRADICIÓ DE L’ESPORT COM
A DIFERENCIADOR

5

GESTIÓ DE LA CRISI

9

CAPDAVANTERA EN INCLUSIÓ,
IGUALTAT I OPORTUNITATS

5

VITALITAT CULTURAL

2

GOVERNAR AMB LA GENT
GOVERNAR DES DE LA PROXIMITAT

9

CIUTAT GENERADORA,
TRANSFORMADORA, VALENTA

4

PROJECCIÓ EXTERIOR /
INTERNACIONAL

2

CIUTAT EDUCADORA I CULTURA DE
PAU

8

SINGULAR, QUE FA BANDERA DE LA
IDENTITAT DIFERENCIAL

4

MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
POLIÈDRICA

5

CIUTADANIA PROTAGONISTA
CIUTAT INVOLUCRADA

3

RIGOR I BONA GESTIÓ

4

EQUIP SÒLID
EQUIPS TRANSVERSALS

1

LIDERATGE CLAR

3

CIRCUIT DE CATALUNYA

4

AJUST ORGANITZACIÓ
TRANSFORMACIÓ ADMINISTRACIÓ

2

CANVI DE MODEL ENERGÈTIC
TRANSICIÓ ENERGÈTICA

3

SEGURA

1

REDEFINICIÓ DEL MODEL
COMERCIAL

1

DIGITALITZACIÓ

1

QUALITAT DE VIDA

1

NOTA |
El número indica les vegades que cada temàtica ha
aparegut en entrevistes o reunions.

CIVISME I CONVIVÈNCIA

5

QUINA
LECTURA
CONJUNTA
EN FEM?

Tots aquests continguts i variables clau del discurs s’analitzen des de tres punts de vista
entre ells complementaris a través del mapa d’utilitats.
Ubicant les respostes escoltades en aquest mapa, aquest mètode de treball ens ofereix
l’oportunitat d’identificar les dimensions de valor de qualsevol projecte des de la
perspectiva de tres àmbits o dimensions clau (funcional, vivencial i simbòlic). És a dir,
ens serveix per fer un anàlisis global i construir un discurs sòlid.

La dimensió funcional ens
explica un tema o una
qüestió des de la
vessant més operativa i
pràctica.

En la dimensió
simbòlica trobem aquells
aspectes o propietats que
fan que li donem importància
o un significat personal i
aquells que expliquen valors
de com som.

La dimensió vivencial presenta
l’experiència
o la vivència que hi
associem. És a dir, elements
que fan que tinguem una bona
vivència.

GESTIÓ ACTIVA DE LA
CRISI

MANTENIMENT DE
L’ACTIVITAT
PROLIÈDRICA

TRANSFORMACIÓ
URBANA

Hi ha hagut una consigna general: no deixar ningú
enrere. Eines com el Pla de xoc i el Pla d’ocupació ens
han permès ser capaços de donar resposta a allò que la
gent més vulnerable necessitava i encarar la crisi totes i
tots junts. Tot i que no ha suposat un canvi dràstic, vam
apostar per afavorir un creixement orgànic de la
població on tothom tingui els mínims complerts.
La ciutat, tot i la crisi global, no s’ha aturat en cap
moment. S’han mantingut tots els serveis bàsics
(serveis socials, ajuts a l’habitatge, educació,
instal·lacions esportives, salut, etc.) però, a més a més,
hem continuat apostant per reforçar els espais i
dinàmiques per afavorir la creativitat, el treball de les
entitats, la cultura..., i hem treballat per captar
inversió.
En gran mesura, tot això ha sigut possible perquè en el
seu moment Granollers va apostar decididament per
una indústria i una activitat econòmica diversificada.
La transitabilitat i accessibilitat dels espais de
Granollers han marcat els treballs de transformació
urbana de la ciutat. Una transformació valenta que ha
demostrat que prioritzar el vianant per sobre els
vehicles motoritzats a la vegada que mantenir una
bona mobilitat, tant interurbana com metropolitana, és
perfectament compatible.
S’ha fet una reformulació dels espais que ha tingut un
impacte positiu a quatre nivells: el dia a dia de les
persones (zones de vianants agradables on la gent pot
viure l’espai públic), la cohesió entre els barris de
Granollers (millora dels espais urbans als barris i la
segona corona), la captació d’inversors en el teixit
industrial (zones industrials millor preparades i més
atractives) i l’accés a la ciutat (millora del trànsit a les
entrades de la ciutat).

RIGOR I BONA GESTIÓ

S’ha mantingut la trajectòria de contenció i hem
continuat sent un ajuntament sanejat, gestionant els
recursos amb realisme i de forma responsable. En un
moment de descrèdit general de la política, la
planificació acurada i no deixar espai a la improvisació
han estat la clau d’una bona gestió.

GOVERNAR DES DE
LA PROXIMITAT AMB
LA GENT

La proximitat, la permeabilitat i el diàleg amb la
ciutadania marquen la nostra forma de fer i
d’entendre la política. Seguim treballant de manera
conjunta amb les entitats i les comunitats de veïns,
integrant diferents visions i mirades i orientant els
projectes a través de la presa col·lectiva de decisions
en tots els àmbits (cultura, educació, esports...).
Apostem per escoltar la veu de les persones creant
nous canals bidireccionals de comunicació i generant
diferents espais de debat i diàleg als diferents barris
de la ciutat. Hem estat a peu de carrer, perquè
entenem que la ciutat no només es porta al cap i al cor,
també es porta als peus.

CIUTAT EDUCADORA
I CULTURA DE LA PAU

Valors com l’educació i la pau sempre han estat molt
lligats a la ciutat de Granollers. Existeix una voluntat de
pedagogia tant a nivell de serveis i benestar social
(educació, cultura, convivència...) com a nivell de
memòria històrica i construcció de la pau.
Com a ciutat petita-mitjana que ha patit les
conseqüències d’una guerra (bombardeig de 1938)
tenim la vocació i el compromís de contribuir a la
defensa de valors com la pau i la resolució de
conflictes a través de l’educació. Entenent l’educació
com una tasca compartida que s’ha de realitzar des de
tots els àmbits d’una ciutat i la seva gestió (educació,
cultura, esport, seguretat, igualtat, participació, etc.).

Els arguments, relats i explicacions que s’han fet en relació a la
feina feta fins ara es recolzen, com a tendència dominant, en
aspectes sobretot funcionals. Es fa constant referència
especifica a la gestió responsable dels recursos, la inversió per
millores urbanístiques i la bona gestió de la crisis i els seus
efectes sobre els sectors més vulnerables.
Quan es parla del present de Granollers, es parla des d’una VISIÓ
DE GESTIÓ RESOLUTIVA, cosa que marca la capacitat
il·lusionadora dels nous projectes estratègics de ciutat.

CIUTAT
CONFORTABLE I
PACIFICADA

Uns espais comuns pensats a la mida de les persones
que configuren un entorn urbà de qualitat que també
inclou els barris. Una ciutat compacta i cohesionada on
la gent pugui seguir desplaçant-se a peu de forma
prioritària a qualsevol racó però que, a la vegada,
mantingui l’opció de fer servir altres mitjans com la
bicicleta, el transport públic o, fins i tot, el cotxe.
A més d’invertir en el manteniment dels espais i
equipaments que ja gaudim, volem continuar fent
noves millores per guanyar en espais més segurs, nets,
verds i oberts en una ciutat cada cop més pacificada.
Per nosaltres, la ciutadania de Granollers, però també
pels visitants que venen de fora. Perquè una ciutat
amable i accessible és també un atractiu per turistes i
esdeveniments que poden tenir un impacte positiu en
l’economia local.

CIUTAT INCLUSIVA I
IGUALITÀRIA

En un context global convuls i cada cop més polaritzat,
la dimensió local ha de ser palanca de la justícia social.
És per això que visualitzem un Granollers capdavanter
en polítiques d’igualtat, una ciutat relligada, on
tothom tingui les mateixes oportunitats en tots els
àmbits de la vida. Una ciutat més solidària que servicial,
que treballa per la igualtat d’oportunitats i els drets
socials, independentment del gènere o l’origen de les
persones. És un camí que des de l’ajuntament ja vam
iniciar fa anys amb, per exemple, el recolzament als dos
equips, masculí i femení, d’handbol, i que tenim el
compromís de continuar desenvolupant polítiques com
el programa municipal d’habitatge per joves i sectors
vulnerables de la societat.
Perquè només així serem una opció atractiva i dinàmica
que representi una alternativa de vida real per tothom,
capaç de retenir i atraure el talent que garantirà el
futur de la ciutat.

CIUTADANIA
INVOLUCRADA
PROTAGONISTA

Un Granollers on, en comptes d’habitant, tothom és
ciutadana o ciutadà. Que reforça i sap aprofitar la seva
tradició associativa i d’entitats per consensuar el
“què” i el “com” d’allò que és rellevant. De fet, volem
seguir estenent les dinàmiques col·laboratives que
tradicionalment fan possible esdeveniments importants
com la Festa Major o la Mitja Marató a altres parcel·les
de la vida a la ciutat amb un objectiu: decidir i orientar
entre totes i tots aquells projectes que compartim.
Perquè només així serem capaços d’estimular el sentit
comú de la ciutat i re-connectar amb generacions i
sectors socials que hi són però que, fins ara, no han
trobat la motivació per involucrar-se.
T’imagines 60.000 persones fent alguna cosa de forma
conjunta?

IDENTITAT
DIFERENCIAL

Podem treballar des d’un perfil propi i singular.
Comptar amb pilars socialitzadors molt presents en el
dia a dia, com: l’esport, el comerç i la cultura.
1. L’ESPORT és especial. A més de practicar-ho i
gaudir-ho dia a dia (350.000 usos d’equipaments
municipals l’any), fem possible l’esport a la ciutat
col·laborant o participant en esdeveniments com el
cross, la Mitja Marató, el Mundial de Handbol, el
circuit, etc. Perquè aquest recorregut tingui
continuïtat en el futur, implicar la ciutadania i
treballar per captar nous esdeveniments
esportius, ens pot aportar un valor diferencial.
2. El COMERÇ és, sense dubte, un altre tret
característic de gran potencial a Granollers. Un
model de referència territorial basat en la
proximitat i la tradició de mercat que funciona
(només hi ha un 10% de fuga comercial), però que
s’ha de repensar per tal de que sigui viable i
equilibrat en un context de noves tendències de
compra i consum.
3. Haurem de desenvolupar una activitat variada
D’OCI I CULTURA marcada amb un accent especial
en la música i la cultura popular que tenim el
compromís de continuar alimentant.
Són fenòmens socials que tenen un espai natural a
Granollers i que ajuden a cohesionar i mantenir viu el
sentiment de pertinença. Per això, donar un impuls a
aquesta singularitat és una necessitat integral en si
mateixa.
Podem treballar sobre els nostres atractius locals i
globals, encarar nous reptes i projectes per construir
una ciutat diferenciada. Una ciutat sentida.

CIUTAT
GENERADORA,
VALENTA I
TRANSFORMADORA

EQUIP SÒLID

Som conscients que mantenir el nivell de serveis i
benestar no és un objectiu, sinó un deure. Som
ambiciosos i aspirem a fer un salt endavant per ser
generadors de canvis no només a nivell local, sinó
també més enllà dels nostres murs.
Podem ser permeables a les noves propostes, assumint
un punt més de risc i modernitat per ser
transformadors.
Per una banda tenim la determinació de ser més
valents amb qüestions concretes que poden millorar la
vida en la nostra ciutat, com la digitalització dels serveis
i gestions administratives, el disseny de nous espais
urbans més trencadors i vitalistes, o el foment de
programes per impulsar el talent i la capacitat creativa
de la ciutadania.
Però no ens volem quedar tancats en la zona de confort.
Hem de ser valents també en el lideratge de xarxes de
ciutats amb capacitat d’influir i transformar els entorns
supramunicipals, generant nous teixits i construint
posicions corals.
Granollers pot ser la porta nord de la Regió
Metropolitana, podem ser una ciutat generadora de
noves realitats, assumint un paper co-protagonista en
la resolució d’aspectes de rellevància territorial com la
dinamització econòmica o la millora de la qualitat de
l’aire. Però encara podem anar més lluny. Tenim
vocació de ciutat resilient, capaç de contribuir a resistir
i revertir certes tendències globals cap a
l’individualisme, l’apatia i l’aïllament. Perquè si no ho
fem nosaltres, les ciutats, no ho farà ningú.
I tot això ho seguirem fent d’una forma coordinada i
planificada, amb equips de treball horitzontals que
pivoten sobre la societat del coneixement.
Treballant tots plegats en base a uns principis sòlids
progressistes compartits.

Quan analitzem el nou relat es pot apreciar que, tot i que es mantenen
dues de les grans prioritats de caire funcional que van marcar els
mandats anteriors (les millores urbanístiques i la gestió de les
desigualtats), apareixen nous grans àmbits de treball prioritaris amb
més pes en les dimensions vivencial-simbòlica:
• Ciutadania protagonista
• Identitat diferencial
• Ciutat generadora valenta i transformadora
Cal remarcar que, en general i com és normal, les prioritats a futur
generen més diversitat de propostes si les comparem amb allò que
expliquem en el relat anterior.

QUINS REPTES
DE FUTUR ES
VISUALITZEN?

BENESTAR, IGUALTAT D’OPORTUNITATS I JUSTICIA SOCIAL

7

Drets bàsics | Habitatge | Habitatge de lloguer | Lluita contra
cronificiació dels efectes de la crisi | Tercera edat

COHESIÓ, ESTIMA I SENTIMENT DE PERTINENÇA
Fractura social entre barris i centre | Fractura generacional |
Expectatives de vida heterogènies | incivisme | Respecte al
espai públic | individualització

DINAMISME ECONÒMIC I PROJECTES ESTRATÈGICS
Rocaumbert | Model comercial | Circuit Catalunya |
Mercaderies | Organització del Mundial

REPTE MEDIAMBIENTAL  QUALITAT DE L’AIRE

6

6

4

Qualitat de l’aire | Entorn i activitat | Contaminació |
Implementació de la bicicleta | Sostenibilitat

QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

4

Riu Congost | Espais verds | Priorització dels vianants també
als barris | Transformació amb personalitat | Manca de color
| Reforçar el model comercial (centre i barris)

NOVES FÓRMULES DE PRESA DE DECISIONS I
IMPLICACIÓ CIUTADANA

3

Actitud conformista o passiva

REPTES INTERNS
Relleu en el lideratge | Política de comunicació

3

NOTA |
El número indica les vegades que cada temàtica ha
aparegut en entrevistes o reunions.

BENESTAR, IGUALTAT
D’OPORTUNITATS I JUSTICIA SOCIAL
DINAMISME ECONÒMIC I
PROJECTES ESTRATÈGICS
REPTES INTERNS

REPTE
MEDIAMBIENTAL
QUALITAT DE
L’ESPAI URBÀ

COHESIÓ, ESTIMA I
SENTIMENT DE
PERTINENÇA

NOVES FORMULES DE
PRESA DE DECISIONS

Pel que fa als reptes actuals que els responsables municipals han assenyalat, per una
banda veiem un conjunt de reptes associats a la continuació i millora de projectes i
línies de treball ja encetades en àmbits com la igualtat i la inclusió, la millora dels
espais urbans o la implementació dels projectes estratègics com per exemple
Rocaumbert o el Circuït de Catalunya.
Per l’altra banda, es trasllada una preocupació bastant unànime en relació a nous
temes com la cerca de noves fórmules de presa de decisions de la mà de la
ciutadania, com afavorir la cohesió social i el sentiment de pertinença o com assolir
reptes més de caire intern com la digitalització dels serveis públics o com millorar la
comunicació d’allò que es fa a l’Ajuntament.

Finalment, s’esmenta la necessitat de fer front a un repte que transcendeix la
dimensió municipal: la qualitat de l’aire i la cura del medi ambient.

La visió global dels discursos que hem escoltat (mandat anterior, PAM, visions de
futur...) ens porta a identificar la possibilitat de fer evolucionar el perfil de relat. És a
dir, partint d’un relat més funcional que s’ha fet fins ara, tenim la possibilitat
d’explorar un relat que posi l’accent en aspectes més vivencials o simbòlics:

Una ciutat compacta i
confortable, on no s’ha aturat
cap servei gràcies al rigor i la
bona gestió de la crisi

La ciutat...
...inclusiva i igualitària
...amable
...valenta i
transformadora
...amb identitat

?

Noves formes de vida,
escenaris de canvi i
incertesa i nous marcs
d’interpretació política

Noves generacions amb
noves aspiracions,
preocupacions vitals
i llenguatge

Les ciutats que volen
guanyar-se un espai, les
mitjanes també, no
poden estar d’esquena a
les noves tendències
socials i reptes globals

Capacitat de liderar i
alinear posicions de
lideratge en qüestions
estratègiques de
territori i país

Noves expectatives
de vida i noves
capacitats

A més, quan s’explica el PAM de manera senzilla i resumida perquè tothom pugui retenir
l’essència d’allò que l’equip de govern planteja, s’expressa de la següent forma:

Una ciutat on ningú es
quedi ENRERE

Una ciutat de FUTUR

Arran del context econòmic advers, el
relat de ciutat ha tingut un perfil molt
funcional per donar resposta a “què
estem fent davant la crisi i què estem
fent per la ciutat i les persones?”.
Aspectes com la bona gestió econòmica,
el manteniment de serveis o
l’acompanyament a la gent amb
necessitats han centrat un discurs
eminentment racional.
Amb un canvi del context social i
econòmic on irrompen nous factors i
valors, el discurs racional no és la font
que genera il·lusió ni estímul. No
connecta d’una manera vinculant. Per
tant, cal evolucionar cap a un to més
emocional-aspiracional. Tot i que alguns
aspectes funcionals poden continuar
presents, s’hauria d’incorporar un nou
llenguatge que acompanyi la transició
cap a un relat de caire més vivencialsimbòlic.

Relat enfocat a

model
de gestió
RESOLUTIVA

Relat basat en un

projecte de
ciutat
ASPIRACIONAL

Quina proposta de
valor fa la ciutat?

FUNCIONAL

VIVENCIAL

SIMBÓLICA

FUNCIONAL

VIVENCIAL

SIMBÓLICA

El PAM és una eina que serveix per marcar el rumb de l’acció de l’organització municipal, però no sembla un instrument
suficient com a eina comunicativa ja que no transmet d’una manera explícita o clara una idea (model) de ciutat.

?

• Tècnic
• Exhaustiu
• Dispers
• Distant
• GENÈRIC



• Simplificat
• Rellevant
• Memorable
• Vibrant
• SINGULAR i
PROPI
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