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JOSEP MAYORAL ALCALDE DE GRANOLLERS

“Al meu despatx hi
torna a entrar gent amb
projectes”








“Després d'anys complexos, la ciutat està remuntant i
afronta un mandat d'oportunitats”
“Ha de ser un motor econòmic capaç de captar
inversions productives i empreses del motor”
“Una acció prioritària és la creació de zones exclusives
per a vianants al centre històric”
“Només es pot repartir riquesa si n'hi ha”

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, al seu despatx de l'Ajuntament Foto: A.G
A.G.

Conﬁança absoluta
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Regidor des del 1987 i alcalde de des del 2004 ,
Josep Mayoral (1954) és una
de les persones que més coneix Granollers. La
ciutat, després d'uns anys complexos, sembla que
comença a recuperar-se i ho fa de la mà del
mateix partit que l'ha governat de manera
gairebé ininterrompuda des de l'any 1979, el PSC,
una mostra de conﬁança absoluta en Mayoral i
també en el socialisme.
ADRIÀ GALA - GRANOLLERS

Satisfet d'aquest primer any de mandat?

Sí. Hem elaborat un programa ambiciós per afrontar un
mandat que creiem que serà d'oportunitats.
Les grans prioritats del mandat són lluitar contra la crisi i
generar ocupació. Digui'm les dues accions més
destacades en aquesta línia.

A finals de l'anterior mandat vam flexibilitzar el pla general
per potenciar la implantació d'empreses. L'altra gran acció
és el desplegament de pla director urbanístic del Circuit
com un dels motors estratègics de Granollers, però també
del Vallès Oriental i de Catalunya.
Urbanitzar l'entorn del Circuit de Catalunya és prioritari
per Josep Mayoral?

Sí, però també pel país. Com ja es fa en altres ciutats del
món, el Circuit s'ha de convertir en un motor econòmic
capaç de captar inversions productives i empreses del
motor, generar R+D i convertirse en un espai d'activitat.
Ens permetrà situarnos al món i aportar més valor afegit a
Catalunya.
Li molesta que es creïn plataformes que puguin posar
pals a les rodes a aquest projecte?

No, no em molesta que la gent opini, però sí que he de dir
que hem fet una implantació molt respectuosa amb l'entorn,
que no només té present el medi ambient sinó que fins i tot
ens permetrà incrementar espais a Can Cabanyes, una zona
singular de la ciutat que forma part de la Xarxa Natura
2000. L'Ajuntament de Granollers té un compromís
aferrissat en la lluita contra el canvi climàtic, lidera aspectes
mediambientals en aquest país i ho seguirà fent.
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Una altra prioritat és la desaparició de l'estació de
mercaderies. S'ha avançat en la negociació?

Aquest és un tema que requereix governs estables a
Catalunya i Madrid, que no és precisament el que hem
tingut aquests dotze mesos. En tot cas, tant l'Estat com la
Generalitat accepten que aquesta estació ha de desaparèixer
i ubicarse en un altre indret amb connexió amb l'ample de
via europeu.
En quin punt es troba el projecte de rehabilitació del
carrer Girona?

Un dels objectius de mandat
és continuar treballant per a la millora i qualitat dels espais
urbans. Una de les accions prioritàries és la creació de zones
exclusives per a vianants al centre històric i el seu entorn.
En aquests moments superem els 50.000 metres quadrats
d'espais lliures de circulació, i la idea és acabar el mandat
molt per sobre dels 60.000. Però alhora també estem
treballant en l'ampliació de les voreres en els itineraris
essencials de la ciutat, com el carrer Girona. Ara estem
parlant amb els veïns per definir els paràmetres del
projecte, que es començarà a executar el 2017. Per nosaltres
és essencial facilitar la mobilitat a peu per la ciutat.
Vostè parla de generar urbanisme per captar inversions.
És tan important, haver de construir per generar
ocupació?

En aquests moments, amb l'índex d'atur que tenim, em
sembla essencial generar espais per recuperar llocs de
treball. Però també és important que la ciutat incrementi el
treball en xarxa. En aquest sentit també hem posat en
marxa l'associació de la C17 per reivindicar conjuntament
el territori entre Mollet i Puigcerdà. Només es pot repartir la
riquesa si n'hi ha.
I unir els Vallesos?

No sóc gaire partidari de crear noves estructures sinó
d'establir estratègies i sinergies que ens permetin resoldre
problemes de manera col·lectiva.
Vostè és alcalde de Granollers des del 2004. En quin punt
es troba la ciutat?
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Després d'anys molt complexos ara estem de remuntada. Al
meu despatx hi torna a entrar molta gent amb ganes de tirar
endavant iniciatives. Estem en un moment d'oportunitats i
ho hem d'aprofitar.
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