Ple de l’estat de la ciutat
13 de novembre de 2018
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Darrer Ple d’estat de la ciutat d’aquest mandat.
Un bon moment per mirar endavant.
A l’inici del mandat a juny de 2015 expressàvem una convicció.
Dèiem:
Granollers està en condicions d’atrapar les oportunitats que es
generaran amb el canvi de tendència econòmica que s’intueix en el
país.
Ens proposàvem:
 Reduir l’atur,
 fer front a les desigualtats.
Aquest era el principal objectiu.
Per això, sempre comencem la nostres intervencions recordant les
xifres d’atur.
No vull, ni puc fer-ho d'una altra manera.
 3.510 aturats i aturades a 31 d’octubre.
o hi ha 2.025 dones i
o 1.485 homes
 11´51% de la població activa.
 850 aturats menys que fa dos anys.
 Gairebé 2.750 menys que a finals del 2013, quan la crisi
presentava el seu pitjor rostre.
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Però són massa, encara.
Sobretot si tenim en compte les característiques d'aquest col·lectiu.
 El 56% tenen més de 45 anys. Molts d'ells amb un període
d'atur superior a l'any.
 I més de la meitat dels aturats ja no cobren subsidi d'atur ni cap
altra prestació.
 Un altre fet rellevant: l'atur impacta molt més en les dones que
en els homes.
L’atur femení frega el 15 %, mentre que el masculí està al 9%.
 Molts dels nostres joves han de buscar oportunitats fora del
país.
Preocupant. Dolorós.
Però, efectivament, a Granollers constatem un canvi en el cicle
econòmic.
Fa dos anys ens proposàvem recuperar els 31.000 llocs de treball que
tenia la ciutat a finals de 2.007.
Ho hem aconseguit. La ciutat comptava a 30 de setembre de 2018
amb 31.625 llocs de treball.
És cert que aquesta xifra presenta punts foscos. Molts d’aquets llocs
de treball són de baixa qualitat
Una dada: Només el 10% dels 37.000 contractes signats el 2.017 són
fixes.
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Dit això, valorem la xifra. Parlem de 7.000 llocs de treball més que el
2013.
Un passeig pels polígons industrials evidencia aquest canvi de
tendència.
 Han anat disminuint les naus abandonades.
 Veiem noves implantacions.
 I hi ha empreses que inverteixen en importants ampliacions
S’està renovant el teixit productiu.
La facturació estimada dels nostres polígons es mou al voltant dels
5.000 milions d’euros anuals.
Hem atrapat oportunitats en l’àmbit econòmic, sens dubte.
També ho hem fet en l’àmbit de la cultura, de l’educació, de la salut,
del medi ambient, dels drets socials.
La ciutat ha avançat aquest anys. Molt.
La clau és:
 La força de la nostra gent.
 La potència de la nostra societat civil.
 La riquesa del nostre teixit associatiu.
L’ha acompanyat un govern municipal sòlit.
 Amb un programa de govern conegut i reconegut. I crec que
apreciat.
 I una estabilitat política quasi insòlita en els temps que vivim.
Tot això, en un context social i polític ple de dificultats.
4

Ple Estat de la Ciutat – 13/11/18

Les cicatrius de la crisi econòmica estan ben obertes.
Una dada extreta d’una enquesta feta recentment:
 Els 40% de les famílies de la ciutat tindrien greus problemes per
fer front a una despesa inesperada de 750 €.
Un indicador de fragilitat que explica bé on som.
Molta gent en permanent risc d’exclusió.
Fa dos anys, en el ple d’Estat de la Ciutat, vaig voler sintetitzar els 10
principals reptes de la Granollers.
Insisteixo: reptes de la ciutat. No del govern de la ciutat.
Aquest deu reptes han focalitzat la meva acció i l’acció del govern.
Cada dia.
Proposo:
 rellegir-los.
 veure que ha passat i on som.
 I reflexionar sobre el que hem de fer. Sobre el futur.
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Primer repte: fer una ciutat que no oblidi ningú
És la lluita permanent contra les desigualtats.
Contra qualsevol desigualtat.
Hem acompanyat a moltes persones que han estat fora del mercat
de treball durant molt de temps. Volíem minvar els efectes de l’atur
de llarga durada.
Ho hem fet amb el pla de xoc.
 609 persones contractades amb plans d’ocupació
Aquest mandat:
 312 persones
I hem d’afegir
 145 persones contractades pel SOC
Ho hem fet, també, incentivant la contractació per part de les
empreses.
 Pensant especialment en els joves i amb els majors de 45 anys.
Reforçant els programes per atendre emergències de persones i
col·lectius en risc d’exclusió.
 Hi estem dedicant molts recursos econòmics. Més que mai.
Però no n’hi ha prou. Sempre quedem curts.
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Per això ara estem treballant en un pla estratègic d’acció social que
portarem al ple de desembre o gener.
 Un pla redactat amb la participació activa dels agents socials i
del tercer sector que defineix els objectius i les accions pels
propers deu anys.
 Un full de ruta compartit que obrirà noves perspectives en el
treball social. Segur.
Amb els infants en primer lloc.
Consolidant el programa de beques,
 complementant el de la Generalitat
 i anant més enllà en solitari:
o Escoles bressol,
o secundaria,
o accés al lleure i a la pràctica esportiva.
I pensant molt especialment en la gent gran.
Creix l’esperança de vida. Però també creix la fragilitat. I la solitud.
Hem reforçat els programes que permeten viure millor a casa.
 Teleassistències,
 Servei d’Atenció al Domicili.
Però seguim sense residència.
Hem fet diverses propostes al Govern de la Generalitat.
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 Imaginatives,
 possibilistes.
La Consellera Munté, la Consellera Bassa, ens van escoltar amb
atenció. Però sense resposta.
La nostra proposta
 reduïa l’impacte econòmic de la concertació.
 I obria la possibilitat de tenir una seixantena de llits sociosanitaris a l’Hospital de Granollers. Una altra de les greus
mancances de la ciutat.
Recentment n’hem parlat amb el Conseller El Homnrani amb bona
sintonia.
Estic convençut que avançarem.
Lluitar contra les desigualtats és, també, defensar els drets socials
que tant ens ha costat aconseguir.
I que han patit un fort reflux els darrers anys.
El dret a una sanitat i a una educació de qualitat, molt especialment.
Vull parlar d’equipaments sanitaris.
Vull fer-ho per dir que el Govern de la Generalitat en aquest cas si
que ha complert els seus compromisos.
 S’està construint el nou edifici sanitari al carrer Girona.
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 També està creixent l’espai d’atenció psiquiàtrica a l’Hospital.
 En els propers dies el nostre Hospital afrontarà una operació
rellevant: L’ampliació de la UCI de 10 a 20 llits.
 I en el calaix dels projectes, totes les institucions estem
treballant per construir un nou edifici per ubicar, a Granollers,
un servei de radioteràpia adreçat a tot l’àmbit de la C17.
Els pacients ara han d’anar a Barcelona.
Volem un servei de proximitat
Inversions importants que permetran una millora substancial en
l’oferta sanitària de la ciutat.
Que faran el nostre Hospital més fort, amb més serveis. Amb més
qualitat.
Ara toca
 treballar amb la Generalitat per millorar el servei d’urgències.
Un dels problemes més evidents que tenim.
 I treballar per garantir una bona oferta dels centre d’assistència
primària sovint sotmesos a molta pressió.
Per això seguim amb atenció totes les decisions que es prenen i
farem un seguiment sobre les seves conseqüències.
Totes les desigualtats fan mal.
Però n’hi ha una que afecta al 50% de la població, a les dones.
Aquest ha de ser un compromís essencial de la ciutat.
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Ens hi ajuden els plans d’igualtat de gènere que des de l’Ajuntament
hem impulsat.
Recentment hem aprovat el tercer.






Contra el sexisme.
Contra qualsevol discriminació per raó de gènere.
Contra la violència masclista.
Amb l’educació com a principal aliat.
Posant-hi els cinc sentits.

Com ho fa el Punt G a les nostres festes.
I com ho farem junts i juntes el 25 de novembre a la Porxada.
En aquesta lluita per la ciutat inclusiva hi ha
 Peces bàsiques.
 Motors de canvi.
 Persones i col·lectius que obren portes allà on sembla que hi
hagi només parets.
Són les entitats del tercer sector.
 Imprescindible.
 I sovint exemplar.
N’esmento quatre:





Apadis,
el Xiprer,
Càrites,
també la Taula de Salut Mental, lluitant contra l’estigma de la
malaltia mental.
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Hem après que aquest és el camí.
 Compromís col·lectiu.
 Diàleg.
 Objectius compartits.
Importen les accions, no els lideratges.

El segon repte:
Incidir en el parc d’habitatges per tal d’evitar
situacions d’exclusió social.
Però també per facilitar i normalitzar l’accés als
ciutadans que ho requereixen.
El dret a l’habitatge marcarà
 l’agenda
 i la vida de les ciutats
en els propers anys.
Segur.
Hi haurem de seguir actuant malgrat no tenir-hi competències.
Seguim amb desnonaments.
Però ara produïts per
 l’encariment de lloguers
 i per la possibilitat que dona la llei per rescindir contractes als
tres anys.
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És coneguda l’acció que hem fet en els darrers temps.
 Seguiment i acompanyament a les situacions d’emergència.
 Solucions per la pobresa energètica amb diàleg i acords amb els
subministradors.
 Rigor amb els grans tenidors, obrint la via sancionadora
durament combatuda als tribunals.
 Elaboració d’un pla d’acció dotat amb més de 3.000.000 € que
ens ha permès
o Adquirir habitatges per incrementar el parc públic
municipal. Avui tenim 21 habitatges i 2 més en curs de
compra.
o Fer ajuts a contractes de lloguer. Més de la meitat
adreçats a joves.
 2016: 67
 2017: 199
 2018: convocatòria oberta
o Incrementar la borsa de lloguer social en 26 habitatges.
o Promoure millores en l’accessibilitat o rehabilitar
 43 edificis amb 651 habitatges en els darrers anys
Tot això des d’una nova oficina d’habitatge amb més recursos i a peu
de carrer.
I amb una visió integral de las necessitats de la ciutadania.
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Habitatge i atenció social, de la mà.
Acció en el curt termini però també visió estratègica.
En el Ple de juliol varem aprovar inicialment el pla d’habitatge
2018/2023.
Un compendi d’accions que reforcen la línea de treball marcada els
últims anys.
En els propers mesos haurem d’accentuar la nostra feina.
Ens proposem:
 La construcció d’un edifici de lloguer social de 14 habitatges al
Passeig de la Muntanya.
 Seguir adquirint habitatges per incrementar el parc públic de
lloguer.
o L’objectiu és tenir un parc en tres anys que superi els 50
habitatges
 Reclamarem al Govern de l’Estat i de la Generalitat, dotació
econòmica suficient per rehabilitar, modernitzar i fer
ambientalment més sostenible els edificis.
 També reclamarem una nova llei sobre arrendaments urbans
que incentivi una limitació del preu del lloguer i allargui la
duració dels contractes com a mínim fins als cinc anys.
 Promourem amb altres ajuntaments una nova llei d’habitatge
de Catalunya que doni competències reals als ajuntaments per
lluitar contra les males pràctiques dels grans tenidors.
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 Seguirem reclamant la gestió dels 179 habitatges que té la
Generalitat a Granollers.
Sabem que la proximitat és una millor garantia de qualitat del servei.
I no volem pisos vuits.
No acceptem la impunitat en les que es mouen les entitats
bancàries. Ni la inacció dels governs.

El tercer repte: Construir comunitat des de la
diversitat.
Civisme i convivència a la ciutat.






A les escales de les comunitats de veïns,
als carrers,
als parcs
i a les places.
Als equipaments públics.

Hem desplegat un seguit d’iniciatives per fer-ho possible.
Hem posat en marxa l’oficina de suport a les comunitats.
 L’hem explicada a molts presidents d’escala i Associacions de
Veïns.
 Es tracta d’acompanyar a les comunitats en la bon
funcionament del primer espai de relació.
Perquè l’escala és una part del carrer.
I el carrer una part de casa nostra.
L’oficina ha atès:
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o 166 casos
o 421 gestions de mediació i informació.
Especialment rellevant el
 seguiment als pisos buits
 i a la prevenció per ocupacions sovint promogudes per màfies
que especulen amb el patiment de la gent.
A instancies dels veïns hem fet un munt d’actuacions que han evitat
84 ocupacions.
Hem posat en marxa la policia de proximitat. Amb èxit.
Policia que patrulla a peu i que promou una xarxa comunitària amb
els veïns, els comerciants i les entitats dels barris.
Hem reforçat l’oferta dels centres cívics.
 Prop de 3.000 usuaris
 i més de 290 propostes d’activitats aquest any.
Moltes d’elles al carrer i a les places.
Dinamisme i creativitat a l’espai públic.
Hem accentuat el treball amb les comunitats de nouvinguts.
 12.812 ciutadans i ciutadanes de Granollers han nascut fora de
l’Estat.
 Són el 20,74% dels nostres veïns.
Hem de facilitar el seu arrelament.
Amb diàleg, amb respecte.
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Recordant que som iguals en drets i en deures.
I que ja són tant d’aquí com nosaltres.

Però queda molt per fer.
No hem estat capaços d’implicar més a la gent en les bones
pràctiques pel que fa a la neteja i a la recollida d’escombreries.
Els desbordaments de contenidors i l’escassa utilització del servei
públic i gratuït de recollida domiciliaria de mobles i voluminosos ens
ha de fer pensar.
CaI accentuar la informació.
Però, també, l’acció sancionadora si cal.
En els propers mesos ens proposem:
 Fer créixer la policia de barri.
Ens situarem ben aviat en 6 agents i garantirem servei de
proximitat al conjunt de la ciutat.
 Destinar un equip d’agents cívics a tasques d’informació i de
correcció de males pràctiques en l’ús dels contenidors i de
l’espai públic.
 Accentuar l’acompanyament a la comunitat educativa per
esdevenir la peça clau en la integració dels nouvinguts.
Educar als pares i les mares és essencial.
 Desplegar un pacte per la llengua amb el Centre de
Normalització Lingüística. La nostra llengua i la nostra cultura
han de ser el pal de paller en la societat que estem construint.
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Per avançar plegats: La cohesió, el nostre objectiu.

Quart repte:
Una ciutat cada dia més endreçada, atractiva, activa i
alhora tranquil·la.
Una ciutat que defensa la seva singularitat.
Que defensa la seva identitat.
Aquest ha estat un mandat inversor.
Granollers ha seguit avançant en la seva transformació.
Amb un itinerari clar.
 Facilitar els desplaçaments a peu
 Guanyar en qualitat urbana
 Garantir una visió integral i equilibrada la ciutat
Per això hem seguit creixent en zones amb prioritat per vianants.





Ricomà,
Marià Sans,
Barcelona,
Pau casals.

Superem llargament 70.000 m2 peatonals continus.
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I hem ampliat voreres a:







Josep Carner,
Agustí Vinyamata,
Ponent
Conestable de Portugal
Pinyol
ben aviat, Annibal.

Hem fet el pont peatonal de la Font Verda, que facilita els
desplaçaments a milers de persones.
I hem promogut la instal·lació de rampes mecàniques a Carles Riba.
S’ha adjudicat la primera fase, entre Lluis vives i Veneçuela.
L’actuació més rellevant se situa al nord de la ciutat.
El nou carrer Girona avança.
 Voreres més amples,
 Subsòl renovat.
 Carril bici segregat.
Hi ha també, un esforç important de millora dels espais verds de la
ciutat.
 La renovació del parc Torres Villà.
 La nova imatge de la plaça 11 de Setembre.
 Els jocs d’aigua al Parc del Congost.
 Les noves places i parcs que s’estan construint entre el Passeig
de la Muntanya i la via del tren,
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 La intervenció a Can Bassa:
o Fem un jardí amb els alumnes del Bellera al “Campo
Llano”.
en són l’exemple més rellevant.
I pensant en els propers anys estem avançant propostes claus per la
ciutat:
 La modificació del planejament urbanístic de la plaça Barangé,
amb un canvi radical que la farà més verda i amb edificis
renovats.
o Pensem que pot ser un bon lloc per la nova biblioteca
central.
o El Consell Comarcal s’ubicarà en els antics jutjats.
La plaça Barangé, ara espai de pas, serà una nova centralitat
urbana.
Aquest és l’objectiu.
 El canvi d’ubicació del camp de futbol del carrer Girona ens ha
de permetre solucionar definitivament la urbanització dels seus
entorns.
Cal un relectura d’aquest espai. Tindrem ben aviat propostes
sobre la taula.
 Hem començat a treballar amb la remodelació de la segona
corona urbana.
o Ara toca repensar els carrers del barri Sant Miquel i de
l’Hostal.
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Són carrers amb voreres molt estretes.
Itineraris gens amables pels vianants.
o Ho farem amb els veïns i les veïnes de la zona.
o L’avinguda Sant Esteve i la plaça Serrat i Bonastre
formaran part, també, d’aquesta reflexió.
I seguirem, també, millorant el paisatge urbà.
Fent cada dia més atractiu l’espai públic.
Murs que parlen ens segueix ajudant.
 Aquests darrers dies Roca Umbert, Can Jonch, el carrer
Catalunya, han sumat més art al carrer.
 Amb els murals del carrer Roger de Flor, de Can Bassa o de la
plaça de la Bòvila.
 Les escultures i instal·lacions de Jordi Benito al parc de Ponent i
de Manel Batlle a can Trullàs.
En un altre ordre de coses.
Hem dedicat un esforç molt especial al manteniment de la ciutat.
Per nosaltres és tan important arreglar el petit forat a la vorera com
una obra pública de grans dimensions.
Sovint, en els petits detalls hi ha la qualitat.
Cal pensar cada dia en els:
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 118 km de via publica,
 184 km de xarxa d’aigua,
 144 km de clavegueram,
 2.359 bancs,
 1.504 contenidors,
 1.955 papereres,
 11.492 punts de llum,
 56 cruïlles semaforitzades,
 90 àrees de joc infantils.
M’agrada recordar aquestes dades.
Ens donen una dimensió diferent de la ciutat.
Dos comentaris més.
Primer. Havíem posat moltes esperances en la nova concessió del
servei de neteja i recollida.
 No ha anat com esperàvem. Treballem per millorar-ho.
Segon. El 2021 s’acaba la concessió municipal pel servei d aigua a
Sorea.
 Hem obert ja el període de reflexió sobre el futur de seva la
gestió.
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 Una reflexió que volem col·lectiva, oberta i sense cap mena
d’apriorisme. Buscant la millor solució per un servei bàsic.

El cinquè repte. Lluitar contra el canvi climàtic i
promoure un nou model energètic.
Ja fa uns anys varem establir un full de ruta clar.
En sintonia amb molts municipis i en el marc dels fòrums ambientals
més rellevants, ens varem comprometre a reduir un 40% les
emissions de gasos amb efecte hivernacle.
També en reduir el consum energètic i a incrementar la producció
d’energies netes.
Estem complint. Hem reduït dràsticament el consum elèctric.
Ens hi a ajudat:
 La renovació sistemàtica de la xarxa d’enllumenat públic.
 La racionalització del consum en els equipaments municipals.
 La introducció d’elements de gestió intel·ligent.
 Però també la feina feta per promoure la mobilitat sostenible.

En la redacció del pla de mobilitat s’ha detectat:
 Un gran increment de la mobilitat a peu
 Una millora en l’oferta d’aparcament
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 Més autobusos per transport públic i més eficients. Tota la flota
amb vehicles híbrids.
 Molt camp per córrer per fer una ciutat ciclable.
Les accions locals són importants, però no són suficients.
Cal reclamar una estratègia nacional de lluita contra el canvi climàtic.
 Contundent.
 Amb un lideratge clar del Govern de Catalunya.
 Buscant la corresponsabilitat dels ajuntaments.
Ho seguirem reclamant des de la taula intermunicipal que formem 17
ajuntaments del Vallès Oriental
Els episodis que afecten a la qualitat de l’aire són extraordinàriament
preocupants.
Només amb un canvi de model energètic hi podrem fer front.
Reduir els desplaçaments en cotxe de la regió metropolitana és
urgent.
Per això, insistirem en la millora de rodalies i amb el desdoblament
complert de la R3.
Els primers compromisos d’inversió s’han expressat ja amb projectes
concrets.
 Comencen les obres de supressió dels passos a nivell.
 S’ha presentat el projecte de remodelació de l’entorn de
l’Estació del Nord.
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o Ho seguirem.
o I treballarem per reduir al mínim les afectacions als veïns.
Però el canvi de model s’ha de visualitzar amb la connexió ferroviària
entre la R4 i la R8.
 Volem anar a Terrassa amb tren.
o Sense ensurts ni transbords.
Ho aconseguirem.
A la ciutat fem, també, una aposta decidida per noves solucions
energètiques.
 Plaques fotovoltaiques a quatre edificis municipals
o En aquests moments ja tenim tres instal·lacions fetes (Can
Muntanyola, Can Cabanyes i Centre Vallès) i la quarta en
licitació (EMT).
o Una experiència que anirem estenent per garantir
l’autoconsum.
 Hem posat en marxa la primera caldera amb biomassa a Palou.
N’hem previst dues més per escalfar una desena d’equipaments
públics.
Al voltant dels centres escolars de Roger de Flor i de la zona
esportiva.
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 Seguim treballant amb l’Ecocongost.
o Parlant amb les empreses dels polígons industrials amb
l’objectiu de compartir calor sobrant en els polígons Jordi
Camp i Congost.
o La peça clau d’aquest projecte és l’energia que es
produeix ja a la planta de compostatge i a la depuradora.
 I en aquest canvi de model el vehicle elèctric hi te un paper.
o Nous punts de recarrega.
o Suport fiscal
o i ajut tècnics per facilitar el creixement del parc.
o I compromís de que la flota de vehicles públics es renovi
reduint les emissions.
Uns moments per parlar del riu Congost.
 L’hem de consolidar com un espai de gran qualitat ambiental.
 Hi ha pocs rius urbans a la Xarxa Natura 2000.
 Ens proposem fer un pla de gestió que garanteixi el seu futur.

Sisè repte. Fer una ciutat educadora, per transformar
Granollers des de l’educació.
Aquest també era l’eix central del pla estratègic que varem aprovat fa
10 anys.
El meu govern ho ha tingut present en cada instant.
25

Ple Estat de la Ciutat – 13/11/18

Sabem que les escoles són molt importants.
Però que no n’hi ha prou.
Aspirem a una ciutat que eduqui en cada espai, en cada moment, en
cada acció, en cada decisió.
Perquè l’educació ens fa
 més lliures,
 més responsables.
 Millors.
o Com a persones.
o I com a societat.
 I ens apropa als objectius de cohesió i equitat que volem.
Per això hem treballat amb la comunitat educativa d’una manera
intensa.
 Amb el Consell Escolar com a motor
 i amb la Fundació Bofill
hem avaluat l’equitat de l’educació obligatòria a la ciutat.
 Hem constatat els avenços. Molts.
 També, hem identificat els riscos.
Volem consensuar propostes amb tots els agents del sector.
Per l’impacte que tenen en el mapa escolar, en vull destacar dues.
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N’hi ha moltes més.
 Valorarem si Ponent s’ha de transformar en un institut escola.
Un centre per alumnes de 3 a 16 anys. Per donar-li una nova
dinàmica i perquè faran falta més places d’ESO a la ciutat.
 Cal una inversió important que millori l’escola Joan Solans.
Créixer una planta i un pati més gran. Hi ha espai en la nova
plaça Sant Miquel que imaginem.
Imprescindible seguir acompanyant el projectes
educativa que impulsen moltes escoles de la ciutat.
Públiques i concertades.

d’innovació

I promoure el seu treball en xarxa.
Una xarxa educativa feta des de la proximitat.
Arrelada a l’entorn.
Però hem de recordar que a vegades allò que l’escola fa, el lleure ho
desfà.
 Les desigualtat en el sistema educatiu han tingut, en els darrers
anys un nou aliat.
 Compactar la jornada a les escoles publiques de secundaria ha
estat un greu error.
 Molts infants i joves passen massa hores pel carrer.
Per això varem posar en marxa amb el suport de la Diputació de
Barcelona el programa Etcètera.
 Activitats i tallers educatius de tardes per alumnes d’ESO.
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 Obrint equipaments als joves
 I treballant amb entitats i col·lectius de la ciutat.
Educació a temps complert.
Aquest és el futur que proposem.
I educació per a tothom.
Ens hi ajuden els més de 100 voluntaris educatius que aporten
experiència i temps a les escoles de la ciutat.
Insistirem en l’esforç per generar estratègies de suport a aquelles
alumnes que el sistema educatiu té tendència a abandonar.
En són un destacat exemple:
 Els projectes singulars adreçats als joves d’ESO amb dificultats,
 els PQPI
 o el curs per a joves sense ESO que fem a l’Escola Vallès
I atenció especial també a la Formació Professional.
El consell de la FP i l’ocupació ha fet una molt bona feina.
En els darrers 4 anys s’han posat en funcionament 13 cicles formatius
nous. Molts.
 5 de grau superior
 i 8 de grau mitja.
La majoria d’ells impulsat per empreses del respectius sectors.
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I el salt de la FP dual, espectacular.
 152 estudiants la cursen.
Aprofundir la relació entre escola i empresa. Aquest és el camí.
Volem però més oferta.
 Calen més especialitats industrials d’alt nivell tecnològic.
L’Escola Municipal del Treball ho haurà de fer.
 Necessitem tenir especialitats de l’àmbit dels servei a les
persones que avui no es cursen a la ciutat.
N’estem parlant ja amb el Departament d’Ensenyament.
Pel que fa als estudis universitari, ens proposem:
 Consolidar l’Enginyeria d’Automoció a Can Muntanyola.
Una proposta que ha arrancat amb èxit.
Haurem de conveniar la construcció d’un nou edifici amb la
Universitat de Vic.
 I seguim amb atenció la vesant docent de l’Hospital.
o Es cursen estudis universitaris de medicina.
o Acullen, també, diferents experiències formatives amb
més de 700 alumnes.
o En breu es posarà en marxa l’edifici del coneixement a
l’antic asil. Serà l’espai motriu en matèria d’innovació i
recerca en l’àmbit sanitari.
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Més enllà de les institucions, a Granollers estem vivint experiències
educatives extraordinàries.
Són experiències que surten de la gent, de les entitats, de la societat
civil.
Des del voluntariat i des de la voluntat.
 Aquest any s’han complert 25 anys d’Agevo.
Milers de persones han assistit a les seves conferències en
aquesta llarga i fructífera trajectòria.
 I especialment rellevant es la irrupció de la Universitat Popular.
En escassament 4 anys s’han convertit en un espai de referència
per la ciutat.
Aquest 2017-18 més 300 alumnes.
Una altra peça clau en la ciutat educadora són les biblioteques.
 344.000 usuaris,
 17 clubs de lectura,
 450 actes.
L’equipament cultural més obert, i més plural.
Vull parlar un moment d’esports.
En primer lloc per reconèixer la feina del 72 clubs de la ciutat.
Ells són el motor dels 300.000 usos que es fan cada anys a les 18
instal·lacions esportives municipals.
Volem que siguin escoles.
Que formin bons esportistes i bones persones.
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Necessitem més instal·lacions esportives.
 Per això en els propers mesos construirem dues noves pistes
cobertes a Can Bassa.
 El nou pavelló que es farà a l’Escola Pia, també ens ajudarà.

Cal renovar equipaments històrics que freguen l’obsolescència.
 El més urgent. Les velles piscines cobertes. N’haurem de parlar
amb el CNG.
I haurem de parlar amb el BMG sobre el Palau Olímpic.
 27 anys després de la seva inauguració cal repensar el Palau.
 Com volem el palau dels propers 30 anys? La ciutat s’ha de fer
aquesta pregunta.
Unes primeres reformes imprescindibles:
 Grades retràctils noves, automatitzades i més properes a la
pista.
 Renovació, també, de la pista de joc, millorant condicions i
dimensió.
Ha de permetre disputar dos partits alhora en moments punta.
Pendents també del camp de futbol de Palou,
 a l’espera encara d’informes.
 Ens agradaria poder-lo construir on està previst.
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Si no és possible, buscarem alternatives.

Setè repte: Posar cada dia més en sintonia les
potencialitats creatives de la ciutat per seguir
avançant.
Utilitzo sovint una dada que explica bé Granollers.
 La quarta part de la programació del Teatre Auditori és de
producció local. Amb productes de gran qualitat, que sovint
roden per escenaris d’arreu.
Granollers té una densitat creativa remarcable.
Segur que hi ha molts factors que hi ajuden, com per exemple:
 La llarga història de l’Escola Municipal de Musica,
 El dinamisme dels Amics de la Unió,
 El coratge i la innovació que ve de l’Institut Celestí Bellera i
d’Arsènic,
 La Festa Major amb les seves múltiples ramificacions,
 El nou activisme que ha generat Roca Umbert,
 Les oportunitats que facilita un espai públic renovat.
 La potencia de les arts plàstiques a la ciutat ben reflexada en les
exposicions del museu.
I sobretot per la força que ve de la seva gent.
Que ve de les entitats.
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A l’ajuntament li correspon:
 acompanyar.
 fer-ho fàcil.
 Mirar que tot flueixi.
 I posar al seu abast equipaments culturals de qualitat.

Equipaments que han de ser:
 incubadores de projectes.
 Amb permanent vocació educadora.
 Oberts a totes les mirades.
 Accessibles.
 Espais de diàleg i interacció.
 En els que tothom se senti protagonista.

El Pla director del Teatre Auditori 2018-2028 expressa bé aquesta
vocació. Aquest compromís.
 Una cinquantena d’entitats i més de 700 persones han
participat en la seva elaboració.
 És la millor manera de tancar la commemoració de 15
aniversari: definint junts el seu futur.
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Per millorar les seves prestacions en els propers mesos:
 s’habilitarà la Sala Oberta com espai escènic.
 I s’obriran nous espais d’assaig per les entitats residents.
Pel que fa al Museu, haurà de seguir la seva vitalització del Patrimoni
local.
 A l’agenda del propers mesos hi ha: posar en valor el passat
romà de la ciutat i recuperar les muralles.
 I seguirem explicant la feina d’alguns dels nostres millors
artistes, com ho hem fet ja en els darrers anys.
Al Museu de la Tela s’obrirà ben aviat l’exposició permanent.
Una peça que ens faltava.
Explicar el paper científic i educatiu del museu.
D’això es tracta.
I tancant el cercle, Roca Umbert.
L’hem vist créixer els darrers anys. En espais. En activitat. En
diversitat.
 Els nous vivers d’empreses audiovisuals són l’última novetat.
Però passaran més coses.
 El Centre d’Arts en Moviment creixerà fins a ocupar la planta
sencera de la nau B2. Les obres són a punt de començar.
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 Ben aviat començarem la urbanització de dos carrers de Roca
Umbert.
 L’horitzó: recinte obert a la ciutat.
o Carrers i places integrats en el seu entorn.
o I un gran aparcament sota la plaça a tocar de Lluis
Companys.
Roca Umbert batega fort.
Hi treballen 166 persones.
La majoria en l’àmbit de la creació i de les industries culturals.
Hi viuen les entitats que mouen la cultura popular i festiva de
Granollers.
Em parlen de 400.000 usos. No ho sé.
Molt present, però sobretot molt futur.
Un espai d’oportunitats.
També, en els propers mesos, veurem la transformació del Centre
Cultural en un espai dedicat al Cinema al bell mig de la ciutat.
La proposta de l’Associació Cultural és fer un centre de referència
cinematogràfica.
Ho necessitàvem.
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Vuitè repte. Retornar als 31.000 llocs de treball del
2007.
Ho hem aconseguit.
Ens hi ha ajudat una bona gestió de l’urbanisme industrial.
S’han resolt amb agilitat reptes que han permès:
 noves implantacions
 i importants ampliacions
Hem pogut captar o retenir molta inversió.
Amb un pes rellevant de la indústria.
Hem millorat, també els polígons industrials.
Tots tenen fibra òptica.
Alguns però necessiten més inversió.
 Estem treballant en la renovació de la Font del Ràdium.
 Volem tancar el projecte i l’acord pel seu finançament els
propers mesos.
Malgrat l’evident davallada del consum, el comerç de Granollers
manté un to elevat.
 Som la ciutat mitjana de Catalunya amb més densitat comercial.
Cal treballar dur per mantenir el lideratge comercial.
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Per això amb les associacions de la ciutat hem consensuat un pla
estratègic i un seguit d’accions.
Volem afrontar junts el futur compartint objectius.
 Apostant per la promoció de la ciutat.
 Per la formació dels professionals.
 I per la innovació.
 Reforçant la identitat i la singularitat del nostre model.
Comerç. Hosteleria. Turisme. Atractivitat.
El nou pla de turisme ens ha permès conèixer millor les potencialitats
de la ciutat. Hi ha marge per créixer.
 Millorar els nostres productes turístics és el primer objectiu.
 Consolidar el calendari internacional amb els grans premis del
circuit de Catalunya i la Granollers Cup o la Mitja Marató és clau.
 Com ho és seguir treballant en la captació d’esdeveniments.
o El més rellevant el Mundial d’handbol 2021.
o Pel camí, el campionat d’Espanya d’Atletisme sub20, l’estiu
del 2019 i el Cadet el 2020.
Vitalitat.
Aquesta és la imatge que dona la ciutat. Sempre hi ha gent passejant.
Som ciutat de mercat.
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Més de 200 dies de parades al carrer.
Ens els darrers anys han nascut quatre productes nous.
 El mercat de proximitat dels dissabtes.
 La llotja del disseny.
 El Dfactory a RU.
 La fira sobre jocs “Jugatu”.
Amb èxit.
Tot plegat, factors que accentuen la capitalitat de Granollers.
Una capitalitat marcada, també, per la densitat dels serveis que
ofereix al conjunt de la comarca.
I per la capacitat de definir aliances. De treballar en xarxa.
Hem liderat l’eix de la c17.
 Les millores d’infrastructures que anirem veient en el nostre
entorn, tenen la marca d’aquesta associació.
 El necessari tercer carril entre Granollers i Mollet té ja calendari.
El projecte executiu estarà tancat en els propers mesos.
El laboratori al servei del teixit econòmic de la ciutat esta a Can
Muntanyola.
 Promovent les empreses del territori.
 Programant formació a mida.
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 Facilitant noves formes d’accedir a l’activitat econòmica:
o economia social,
o cooperativisme,
o autoocupació,
o reempresa.

Una dada: 50 nous projectes empresarials impulsats a l'any.
Indústria, comerç, serveis
Però també productes agroalimentaris.
 Poc a poc, Palou va fent camí.
Un camí que volem acompanyar.

Novè repte. Garantir una administració oberta i
participativa.
Governar per nosaltres vol dir
 parlar.
 I escoltar.
 Construir projectes col·lectius
o sumant sensibilitats.
o A peu de carrer.
o Sempre amb les portes obertes.
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I fent de les tecnologies de informació i la comunicació la millor eina
per tenir un ajuntament amb parets i sostre de vidre.
També per fer-lo cada dia més àgil, més eficaç.
Tenim un portal de transparència situat entre els millors del país.
 Complim amb 90% dels indicadors de la llei de transparència.
 Volem estar al 100% en els propers mesos.
Hem aprovat, també, el codi ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament.
El proper objectiu, aprovar el codi de conducta dels treballadors i
treballadores municipals.
Com ja és habitual, el Programa d’Actuació Municipal s’ha pogut
seguir a través del portal de dades obertes.
Un portal que posa a l’abast de la ciutadania tant les grans
actuacions, com la factura més petita que paga l’Ajuntament.
Hem avançat molt, també, en l’administració electrònica.
Pràcticament tots els tràmits es poden fer telemàticament.
Un ajuntament obert 24 h els 365 dies any.
Gairebé 24.800 tràmits durant aquest 2018. Més del doble respecte
de l’any passat.
I a la gestió municipal va desapareixent el paper.
Un 44% de les notificacions ja es fan de manera electrònica.
És un procés dur, exigent. Però necessari.
40

Ple Estat de la Ciutat – 13/11/18

 Més eficàcia.
 Millor control de la gestió pública.
Hem desplegat nous instrument de participació ciutadana.
El més rellevant, el consell de ciutat. Amb poc temps ha protagonitzat
ja moltes iniciatives. Destacar-ne quatre.
1. Ha posat les bases per fer el reglament de participació ciutadana.
 Ara el tenim en mans dels serveis jurídics.
 Estarà preparat pel seu debat i aprovació aquest mandat.
Ha impulsat i ha estat present en l’elaboració dels pressupostos
participatius.
 Un procés que va originar 150 propostes.
 9 van ser les escollides en les votacions.
 1.000.000 € d’inversió decidits directament per la gent.
2. Ha intervingut en la definició del pla d’acció de civisme i
convivència.
3. I ha estat present en la definició dels diferents plans directors que
hem anat aprovant durant el mandat.
En els propers mesos obrirem un nou procés a la ciutat.
Fa deu anys varem aprovar el II Pla Estratègic.
Ha fet la seva feina. Es el moment d’avaluar-lo.
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I d’obrir la reflexió per dibuixar el Tercer Pla Estratègic.
 L’horitzó 2030.
Proposarem que Granollers concreti el seu compromís amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Al costat del municipalisme compromès amb l’equitat.
Administració oberta, administració participativa.
També administració eficient.
Rigorosa.
Austera però decidida.
En els darrers anys el pressupost municipal ha crescut.
Després dels ajustos fets en els pitjors temps de la crisi, hem pogut
obrir una nova etapa.
En tot moment hem prioritzat la despesa social.
Perquè els efectes de la crisi encara estan aquí.
I ho hem fet sense augmentar els impostos.
 Set anys de congelació.
I a l’hora hem reduït l’endeutament de l’Ajuntament.
Molta imaginació i bona gestió dels nostres equips.
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Perquè també hem liquidat cada any el pressupost amb romanents
positius.
Els hem destinat majoritàriament a la inversió.
És bo recordar-ho.

Desè repte: Enfortir el compromís de treballar des de
Granollers per un món més just i més sostenible.
Hem estat més presents que mai en fòrums internacionals de
ciutats.
 Amb veu alta i clara.
 Defensant la necessitat de que les ciutats parléssim allà on els
estats callen.
Ens hem negat a seguir en silenci drames com els que vivim cada dia
en el mediterrani.
 17.387 persones mortes en els darrers 5 anys.
 2.040 persones han mort en el que portem d'any 2018
Fugien de la guerra o de la pobresa extrema, explotats per màfies que
trafiquen amb persones.
Només buscaven una vida digna.
Hem treballat al costat de gent que ha liderat el clam per acollir els
refugiats.
 Volem acollir
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 i Creu Roja
han obert el camí a Granollers.
Fa un any que Creu Roja gestiona dos espais. Hi han viscut 25
refugiats.
Som una de les ciutats que ha concretat el seu compromís.
No n’hi ha prou. En som conscients.
 Cal exigir a l’Estat el compliment dels seus compromisos.
 I seguir buscant alternatives.
Hem aprofundit el treball en xarxa.
 Liderant les ciutats catalanes agrupades al voltant d’Alcaldes
per la Pau.
 Promovent la xarxa en el conjunt de l’Estat.
 I contribuint a articular el municipalisme per la pau a Europa.
Hem acompanyat a l’Alcaldessa de Madrid en la concepció i
l’organització del fòrum contra les violències i l’educació per la pau,
que es va fer la setmana passada.
Les ciutats no ens volem esperar.
 Volem teixir complicitats. Entre nosaltres.
 Dibuixar alternatives des de la proximitat ens sembla
imprescindible.
 Al costat de la gent. Amb la participació de la gent.
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I en aquest itinerari, les ciutats que hem patit tragèdies com la que
van viure els nostres pares i els nostres avis el 38, hi tenim una
responsabilitat especial.
Les ciutats que hem vist sang als nostres carrers i les nostres places
tenim l’obligació d’explicar-ho. De compartir-ho. Entre pobles. Entre
comunitats. Entre generacions.
Promoure la cultura de pau.
 La ciutat ha fet un esforç especial per commemorar el 80
aniversari del bombardejos. Maig 38 i Gener 39.
Cultura de pau i educació.
Camins que es creuen.
Per això assumim responsabilitats a l’Associació Internacional de
Ciutats educadores.
 Granollers va organitzar l’any passat l’assemblea mundial. Amb
bons resultats.
 Ajuntaments d’arreu del món van compartir reflexions,
experiències i estratègies al voltant de al Porxada.
 Avui l’assemblea és a Cascais. En Francesc Aroles hi és.
Estem presents al fòrums ambientals més dinàmics.
Actius en la promoció de projectes europeus que lluiten contra el
canvi climàtic i per la sostenibilitat.
 Perquè també hem après que en aquest àmbit, el lideratge de
les ciutats és imprescindible per avançar.
45

Ple Estat de la Ciutat – 13/11/18

Fa un any varem aprovar el nou Pla de cooperació.
 Per reforçar el compromís solidari de la nostra ciutat.
 Ho hem fet amb la participació de les ONG que formen part del
consell municipal de cooperació.
 I escoltant molt especialment als nostres ciutadans que
provenen d’altres països del món amb severs problemes
econòmics i que segueixen compromesos amb els seus països
d’origen.
Compartint objectius i prioritats per distribuir millor l’aportació que
fa la ciutat de l’1% del pressupost adreçat al desenvolupament.

Conclusions
Acabo.
Queden moltes coses al tinter.
Però ja no em vull allargar més.
Algunes sortiran al debat.
En parlarem.
No puc, ni vull acabar la meva intervenció sense fer referència a la
situació política que viu el nostre país.
Crec que la millor manera, per ser precís i breu, és llegir el BAN que
vaig publicar en motiu de l’11 de setembre.
Catalunya ha viscut en els darrers mesos la crisi política i institucional
més greu des de la recuperació de la democràcia.
 La ruptura de l'ordre constitucional,
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 la declaració unilateral d'independència,
 l’aplicació de l'article 155 de la Constitució,
 la utilització del codi penal per la judicatura i les seves
conseqüències,
ens han fet viure situacions plenes de complexitat, i de tensió.
Res fa pensar que els temps que venen seran més fàcils.
Una vegada més haurem d'escriure el nostre futur.
I ho haurem de fer des del respecte.
Un respecte escrupolós a totes les opcions, a totes les opinions que
conviuen a Catalunya.
També
 des de la suma.
 Des de la capacitat que hem demostrat en molts moments de la
nostra història de vertebrar àmplies majories al voltant del
catalanisme polític i social.
 Des del compromís amb la nostra cultura, la nostra llengua, la
nostra terra.
 Des de la passió per la llibertat.
 Per les llibertats.
Ho haurem de fer, també, amb determinació.
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Expressant amb fermesa i convicció el nostre dret a decidir
democràticament la forma de governar-nos.
Com ho han fet altres països.
I exigint un retorn a la política.
Estem immersos en un gravíssim conflicte que necessàriament ha de
tenir solucions polítiques.
La solució està en el diàleg entre governs.
La judicialització de la política tanca camins.
I si s'aplica de forma discutible tal com han explicitat alguns tribunals
de països europeus, encara més.
No té cap sentit que nou dirigents polítics i líders socials estiguin en
presó preventiva.
Afegeixo ara: ni tenen sentit algunes de les acusacions fetes per la
fiscalia.
Volem un país
 just i solidari.
 Un país en el qual el civisme, la convivència i la cohesió siguin
els senyals d’identitat. Els símbols més preuats.
 Un país que no oblidi ningú.
 Que lluiti aferrissadament contra les desigualtats.
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 Contra qualsevol mena de fractura social.
 Que defensi els drets socials que tant ens costa d’assolir.
o El dret a l’educació, a la salut, a la protecció social, a
l’habitatge, al treball.
o El dret a una vida digna.
El futur és, també, fer un país de qualitat cada dia.
 Des de les administracions.
 Des del govern de Catalunya,
 des dels ajuntaments.
 També des de la societat civil.
No ens podem esperar.
Són temps difícils.






Temps de parlar.
I d’escoltar.
De buscar amb paciència i lleialtat espais potser per descobrir.
De reclamar respecte i de respectar.
De recordar que la pluralitat i la diversitat ens fan millors.

Perquè només avancem quan som un sol poble.
El camí serà llarg.
El futur és un repte col·lectiu que requerirà el millor de tots els
catalans i de totes les catalanes.
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FINAL
Recta final d’un mandat que, n’estic convençut, ha estat positiu per la
ciutat.
Hem avançat i molt.
I ho hem fet col·lectivament.
Amb la feina de tothom
 Govern
 Oposició
Consistori
Però sobretot amb la força i l’empenta dels ciutadans i les ciutadanes
de Granollers.
Hi ha un camí traçat que ens porta cap a un futur millor.
Però aquest camí només val la pena si ningú queda enrera.
Volem una ciutat que no oblidi a ningú.
Una ciutat que faci de l’equitat i de la cohesió el seu millor argument.
El seu valor essencial.
Aquest és el meu compromís. El nostre compromís.
Tenim molta feina per fer.
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