Ple de l’estat de la ciutat

20 de setembre de 2016
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Introducció

Primer ple de l’estat de la ciutat del nou mandat.
Amb un plenari:

• renovat,
• rejovenit
• i amb dues forces polítiques noves.
Malgrat aquestes novetats, jo vull començar el ple tal com he fet
en els darrers anys.

4.272
• És la xifra d’aturats.
• Gairebé, dos mil menys que fa tres anys.
• I això és una bona notícia.
Però el 14 % de la població activa aturada, segueix essent molta
gent.
Massa gent.
I especialment si analitzem aquest col·lectiu:
• El 53,6 % dels aturat no perceben cap mena de subsidi.
• El 53,8 % dels aturats tenen més de 45 anys.
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• Hi ha gent amb fortes carregues socials que potser no tornarà
a trobar feina.
• Que progressivament va quedant fora del mercat de treball.
I un altre col·lectiu:
• la gent jove, que sovint ha de buscar fora del nostre país el
que aquí no troba.
Baixa l’atur, efectivament.
Hi ha signes positius a la nostra ciutat
Però els efectes de la duríssima crisi econòmica que hem patit,
segueixen vius.
Segueix essent altíssim:
• El nombre de persones que necessiten els nostres serveis
socials.
• o l'acompanyament d'entitats del tercers sector
Hem vist com la ciutat ha tornat a generar llocs de treball.
Recordem:
• El màxim: 31.000 (a finals del 2007).
• El mínim: 24.000 (a finals de 2013).
Avui en tenim 28.522
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Tots sabem que aquests llocs de treball no tenen la mateixa
qualitat dels perduts.
• Més precaris.
• i pitjor remunerats.
Són bones dades, també,
• El creixement en llicències d’obra un 4 %. Especialment
industrials.
• I el nombre de llicències d'activitat que s’han sol·licitat: 260,
el 2015.
I, en temes econòmics, sempre estem a la banda alta quan ens
comparem amb altres ciutats mitjanes del país.
Pel meu despatx hi torna a venir gent amb projectes i amb
ganes d'invertir.
Hi ha noves oportunitats per Granollers.
Així ho estem vivint.
La ciutat reprèn el seu dinamisme econòmic.
I manté un gran dinamisme social:
• Aquests temps difícils han refermat, una vegada més, la
capacitat i la força de la societat civil granollerina.
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Resumiré en deu eixos el que són per a mi
i per al meu equip,
els reptes de la ciutat.
I algunes de les coses que hem de fer
per convertir aquest reptes en oportunitats.
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1. La lluita contra les desigualtats

Les ferides que ha deixat, la crisi econòmica, són molt
profundes.
Hi ha molta gent que s’ho passa malament.
El repte:
fer una ciutat que no oblidi a ningú.
Defensem aferrissadament el dret a una vida digna a la ciutat.
I per això cal furgar permanentment en els factors
• de segregació,
• de desigualtat
per combatre’ls amb fermesa.
Mentre sigui necessari, des de l’ajuntament haurem d’insistir en
mesures com el Pla de Xoc.
• Per combatre els efectes de l’atur de llarga durada:
Recordem:
441 persones contractades en Plans d’ocupació, els darrers
cinc anys.
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• Per incentivar l’accés dels col·lectius amb més dificultats
d’inserció en el mercat de treball.
Els majors de 45 anys i els joves.
Hem generat 54 llocs de treball.
• Per millorar la seva formació i la seva qualificació
professional.
Haurem de seguir reforçant els programes per atendre
emergències, adreçats a les persones amb risc d’exclusió.
Haurem d’acompanyar, molt especialment, als col·lectius que
reben més intensament l’impacte de la crisi.

Els infants
Seguirem amb el desplegament del Pla d’infància
Reforçarem el programa de beques:
•
•
•
•

Per l’accés a l’escola bressol
Per menjadors escolars
Per llibres
Per a l’accés a la pràctica esportiva

Mantindrem el programa de suport psicològic suplint, una
vegada més, a la Generalitat que ha abandonat aquest servei.
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La gent gran
Un col·lectiu cada vegada més nombrós.
I sovint fràgil.
Es tracta de reforçar els programes que els facilita viure a casa:
• teleassistències i
• servei d’atenció domiciliaria
De generar un entorn acollidor.
• Implementant el programa RADAR, que ara es fa a Can Bassa,
al conjunt de barris de la ciutat.
Barris fent xarxa per “cuidar” a la seva gent gran.
Cal construir la residència per la gent gran al carrer Tetuan.
Per fer-ho, és imprescindible que la Generalitat es comprometi a
concertar un percentatge elevat de les 120 places.
L’oferta pública és, avui, insuficient.
Necessitem la residència.
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(Les dones)
Seguirem treballant contra el sexisme i la discriminació.
• Desplegant el Pla d’igualtat.
• Lluitant contra la violència de gènere.
I defensarem, aferrissadament, els drets socials que tant ens ha
costat aconseguir.
• Sanitat i educació, especialment.

En sanitat
Calen més recursos per fer més eficients els nostres
equipaments sanitaris.
Cal ampliar l’oferta:
Estem convençuts que la Generalitat complirà els seus
compromisos.
• Iniciant la construcció del nou edifici sanitari al carrer Girona.
• I fent possible el creixement del número de llits d’atenció
psiquiàtrica a l’Hospital.
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Són politiques públiques:
• per l’equitat.
• per la igualtat.
Imprescindibles.
Però insuficients.
Cal un acompanyament clar i decidit de totes les
administracions a la feina, que molts ciutadans i ciutadanes, fan
des de les entitats del tercer sector.
• Apadis ,
• el Xiprer,
• Càritas,
per exemple.
Una vegada més, la societat civil ha demostrat la seva capacitat
de resposta.
Ho ha fet d’una manera ràpida i flexible.
Buscant noves solucions als nous problemes.
Es tracta de definir projectes des de la proximitat per fer una
ciutat inclusiva.
Junts:
• societat civil i
• govern local.
Compartint lideratges.
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2. El dret a l’habitatge

I entre les cicatrius que ha deixat la crisi econòmica,
la més dura és la que fa referència a l’habitatge.
Coneixem la seqüència.
• Hipoteques que no es poden tornar.
• Desnonaments.
• Habitatges buits embargats pels bancs.
• Famílies que no poden fer front a les despeses dels
subministraments.
• Persones que no poden pagar els lloguers...
En diàleg amb la PAH s’han anat generant durant els darrers
anys accions pal·liatives:
• Defensant i acompanyant a la gent que pateix problemes.
• Lluitant contra la impunitat dels bancs.
A Granollers hem obert 166 expedients sancionadors.
• Fomentant la intermediació per buscar solucions
• Afrontant els problemes de la pobresa energètica.
o Buscant acords amb les empreses subministradores.
• I atacant les emergències a traves d’ajuts econòmics puntuals.
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Quin és el panorama que té avui la ciutat?
• 754 habitatges propietat de grans tenidors dels quals a 231
no hi ha ningú empadronat.
• 146 famílies amb emergències habitacionals.
• I un entramat jurídic insuficient per fer front al problema fruit
de la impugnació per part del tribunal constitucional de la llei
24/2015 de dret a l’habitatge.
Cal afrontar el repte.
El repte:
Es tracta d’incidir en el parc d’habitatges per tal d’evitar
situacions d’exclusió social.
Però també per facilitar i normalitzar l’accés al conjunt de
ciutadans que ho requereixen.

Per això dediquem 700.000 € a un Pla d’acció que se sintetitza
amb 7 punts:
1. Adquirir habitatges per incrementar el parc públic.
2. Buscar acords amb els grans tenidors directament o a través
de la Generalitat, per la cessió de pisos per lloguer social.
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3. Accentuar les accions preventives per evitar pèrdues
d’habitatge.
4. Facilitar ajuts per l’accés a l’habitatge, especialment adreçat
als joves que volen emancipar-se.
5. Intensificar l’acció sancionadora de les males pràctiques dels
gran tenidors.
6. Impulsar la borsa de lloguer municipal.
7. Incentivar la millora, rehabilitació i accessibilitat del parc
d’habitatge.
I defensem la gestió del parc públic d’habitatge des de la
proximitat.
Ho hem reclamat a la Generalitat de moment sense èxit.
Granollers Promocions està en condicions de gestionar els 179
pisos que té l’Agencia Catalana d’Habitatge a la nostra ciutat.
Mirant endavant, creiem que és el moment per definir un nou
Pla d’habitatge.
Un Pla d’habitatge de nova generació, centrat en els drets i en
les necessitats de les persones.
El farem parlant amb tothom.
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3. Fer del civisme i la convivència
factors de cohesió

Els carrers, les places, els equipaments públics són patrimoni de
tothom.
Una part de casa nostra.
El lloc on ens relacionem.
L’espai per conviure, per jugar, per aprendre.
A vegades, també, l’espai pel conflicte.
El repte:
Construir comunitat des de la diversitat.
En aquesta construcció col·lectiva l’educació és la clau.
I l’exercici actiu del civisme, l’instrument.
Calen més eines per donar suport a les actituds responsables i
compromeses de la gran majoria de la ciutadania.
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Amb les Associacions de Veïns n’estem treballant algunes:
• L’oficina de suport a les comunitats de veïns per acompanyar
el bon veïnatge.
• Les reunions periòdiques amb els presidents d’escala i amb
les associacions de veïns per gestionar conjuntament una
millor convivència al barri.
Ja hem començat a Ponent.
Amb els educadors de carrer i els agents cívics seguirem
promovent el dinamisme i la creativitat de l'espai públic, amb
projectes com “A les places”.
I seguirem corregint les males pràctiques.
Combatrem les actituds incíviques que més molesten als
ciutadans:
• Excrements de gossos al carrer i
• Mal ús dels contenidors.
Farem campanyes demanant a tothom, complicitat i respecte.
L’ordenança de civisme també ens ajudarà.
Seguirem treballant amb la mediació com a millor forma de
resoldre els conflictes.
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Promourem aquestes accions des dels Centres Cívics i els locals
de les entitats veïnals que són els espais de referència dels
barris.
I ho hem de fer tenint molt present la complexitat de la nostra
ciutat.
A Granollers hi viuen persones que provenen de 102 països
diferents.
Cultures i religions d’arreu del món compartim espai públic i
equipaments.
El 20 % dels granollerins i granollerines ha nascut fora de l’estat.
• Molts d’ells viuen a la ciutat des de fa anys.
• I els seus fills ja han nascut aquí.
• Són d’aquí.
La nostra és, i ha estat, una ciutat d’acollida.
Facilitant l’arrelament dels nouvinguts, amb la nostra llengua i
amb la nostra cultura com a pal de paller.
Sempre oberts a les noves realitats per fer un Granollers millor.
Sumant.
Amb diàleg i respecte.
Perquè tots som iguals en drets i en deures.
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4. Fer de la qualitat urbana un
factor d’identitat

Han passat coses importants en els darrers anys a la ciutat, que
l’han fet:
•
•
•
•

millor,
més atractiva,
més equilibrada.
singular.

En vull esmentar tres:
1. La peatonalització del centre.
2. La recuperació del riu i el seu entorn.
3. Les millores urbanes i de dotació d’equipaments als diferents
barris de la ciutat.
Han estat transformacions fruit del diàleg permanent del govern
amb la ciutadania.
I de la capacitat de la ciutat d’aconseguir els recursos econòmics
necessaris per fer-les possibles.
La nostra voluntat és seguir en aquesta línia.
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Fa uns mesos vam obrir el nou Carrer de Corró.
• Això ens situa en gairebé 60.000 m2 peatonals continus.
• 1m2 per persona.
I seguirem creixent.
El proper, el carrer Ricomà.
Més endavant:
• Maria Sans,
• Barcelona i
• el tram del carrer Sant Jaume entre Sant Josep i Rec.
Espais tranquils, per passejar, per parlar.
Espais per la cultura, pel joc, per la festa.
Espais per l’activitat econòmica, pel comerç, pel mercat.
Cal seguir ampliant les voreres per facilitar els desplaçaments a
peu.
Abans de finals d’any començaran les obres a:
• Agustí Vinyamata,
• Ponent,
• I a la plaça 11 de setembre.
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La propera gran transformació la veurem a:
• Granollers Nord i
• Lledoner.
El tram nord del carrer Girona.
El projecte l’estem fent amb els veïns i les veïnes, com sempre.
Cal seguir treballant en la millora del paisatge urbà.
Per fer cada dia més atractiu l’espai públic.
• Seguirem amb el programa Murs que parlen.
• I tindrem especial cura del verd urbà.
o Els arbres,
o els jardins
o i els parcs
són una part essencial de la ciutat que volem.
Com ho és el riu Congost.
• Ara ple de vida.
• Amb racons plens de bellesa que conviden al passeig.
Ha de tenir encara més biodiversitat.
I aspirem a fer créixer Can Cabanyes tal com preveu el
planejament.
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Ara que retorna l’activitat urbanística, a l’hora de definir els
nous plans de millora urbana, estarem especialment atents als
criteris de:
• qualitat,
• sostenibilitat i
• integració paisatgística.
Però no n’hi ha prou amb l’esforç de planificació i d’inversió.
Amb la millora dels pressupostos municipals dedicarem més
recursos a mantenir:
• Els 118 Km de via pública.
• Els 184 Km de xarxa d’aigua.
• El mobiliari urbà.
o
o
o
o

Els 2.359 bancs.
Els 1.504 contenidors.
Gairebé 2.000 papereres
90 àrees de joc

• L’enllumenat públic.
o Els 11.492 punts de llum.
I amb la posada en marxa de la nova concessió millorarem,
també, la neteja,
• amb nova maquinària
• i més freqüència.
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El repte:
Una ciutat cada dia més endreçada, atractiva, activa,
i a l'hora tranquil·la.
Una ciutat que defensa la seva singularitat.
La seva identitat.
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5. La lluita contra el canvi climàtic i
per la transició energètica

L’Ajuntament de Granollers va firmar l’any 2009 el Pacte
d’Alcaldes per la Sostenibilitat amb la Unió Europea.
El nostre compromís de cara el 2020:
• Reduir el 20 % de consum energètic.
• Augmentar el 20 % la producció d’energies netes.
• Reduir el 20 % les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
Al 2016 ja hem assolit aquest compromís.
S’ha fet un esforç important:
• Reduint l’ús de l’automòbil privat amb la peatonalització del
centre i augmentant la dotació d’aparcaments.
• Reforçant el transport públic, introduint a més, vehicles
híbrids.
• Millorant l’eficiència energètica de la xarxa d’enllumenat i
dels equipaments públics.
• Produint energia a la planta de compostatge i a la
depuradora.
I assumim els nous reptes del municipalisme.
Les ciutats ens hem compromès a reduir un 40 % de les
emissions en l’horitzó de l’any 2030.
Granollers estarà al capdavant d’aquest moviment.
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Estem presents a tots els fòrums ambientals.
Ho viurem les properes setmanes.
• Acollirem la reunió estatal de ciutats pel clima.
• I prèviament la trobada dels municipis catalans.
Ens els propers anys haurem de seguir promovent l’ús racional
de l’aigua.
• La nostra és una ciutat amb baix consum.
o 100 litres d’aigua per persona i dia.
• L’objectiu és incrementar l’ús d’aigua residual o del subsòl
per rec i neteja.
o Avui tenim 10,6 Km. Volem arribar als 17 Km que tenim
planificats.
Haurem de seguir reduint el consum energètic.
• Per això estem generalitzant les lluminàries de lets a la ciutat.
• I el sistema de telegestió dels quadres elèctrics.
• Recordem que en els darrers 2 anys.
o Hem reduït el consum en 1 milió de kilowats.
o Aproximadament el 20 %.
Estem treballant amb la Diputació de Barcelona per aconseguir
un programa europeu que ens permetria invertir 3M€.
Si l’assolim, ens podrem plantejar una acció massiva a la xarxa
elèctrica i en els equipaments municipals.
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En els propers mesos posarem a debat de la ciutadania el nou
Pla de mobilitat:
• Incrementant els moviments a peu.
• Fent una ciutat més pedalable, desenvolupant el conveni amb
“Granollers Pedala”.
• Millorant l’oferta d’aparcament.
• I desplegant una estratègia de suport al vehicle elèctric.
Seguirem reclamant als governs competents la millora de la
xarxa viaria i ferroviària:
• El desdoblament de la línia R3 amb la reforma integral de
l’Estació del Nord.
• El compliment dels compromisos pel que fa a instal·lar
ascensors a l’estació de Granollers-Centre.
S’han d’iniciar les obres durant els propers mesos.
• La solució als problemes de congestió de la C17.
Treballarem en l’impuls d’un nou model energètic:
• Projecte ECOCONGOST que té per objectiu l’intercanvi de
calor entre les empreses dels polígons de Jordi Camp i
Congost.
Vetllarem per la qualitat de l’aire:
• Tenim un problema amb les partícules PM10 i la Generalitat
sovint mira cap a un altre costat.
• Seguirem exigint que la Generalitat compleixi amb les seves
competències i la seva responsabilitat.
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• Hem impulsat la creació de la taula supramunicipal del Vallès
Oriental, avui amb 14 municipis, per treballar junts.
I defensarem els espais agrícoles i naturals de la ciutat.
• El riu
• Les serres de llevant i de Ponent

El repte:
Lluitar contra el canvi climàtic i promoure un nou model
energètic.

25

Ple de l’Estat de la Ciutat – 20/09/2016

6. Una ciutat que educa

Educar és contribuir a formar persones lliures i responsables, diu
la Unesco.
Educar a les escoles, és clar.
Però també a cada lloc i a cada moment.
Als carrers, a les places.

També als centres cívics.
Gairebé 3.000 persones s’han inscrit aquest any per gaudir de
l’oferta formativa dels centres cívics.

A les biblioteques:
• Cada dia hi passen 1.244 persones de promig.
• És l’equipament cultural més utilitzat de la ciutat.

I a les instal·lacions esportives.
• Més de 430.000 usuaris
• Atrets per les propostes de 70 clubs, molts dels quals han
esdevingut:
o autèntiques escoles,
o plenes de valors.
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Les ciutats educadores cuidem les nostres
escoles.
I especialment aquelles escoles que tenen les portes i les
finestres obertes.
• Que viuen en contacte permanent amb la ciutat.
• Que fan de la ciutat:
o un recurs pedagògic essencial,
o imprescindible.
• Que construeixen projectes singulars des del compromís de
les mestres i dels mestres.
• Projectes autònoms que han de treballar en xarxa per bastir
el model educatiu de la ciutat.
o El nostre.
o El de Granollers.
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Hem d’acompanyar el procés de canvi educatiu, que té la
comunitat com a protagonista.
• Més enllà de les lleis i els decrets.
Una escola de qualitat clarament compromesa amb:
•
•
•
•
•
•
•

La igualtat d’oportunitats.
La cohesió.
L’equitat.
L’atenció a la diversitat.
La inclusivitat.
La proximitat.
El respecte.

El nous impulsos que detectem al voltant del fet escolar, ens fan
pensar que és un bon moment per plantejar a la nostra ciutat un
gran pacte per l’educació.
El marc:
• el Consell Escolar Municipal.
o És el lloc de trobada de la comunitat educativa.
Ara estem posant les bases del debat, analitzant la situació de les
nostres escoles.
Un pacte per l’educació i un nou mapa escolar que respongui als
canvis demogràfics, econòmics i socials que viu la ciutat.
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• Haurem de preveure:
o més aules de secundària
o i reconvertir algunes escoles, com ja vam fer a Fàtima.

Hem de seguir
compensatòries.
Com:

promovent

experiències

educatives

• els projectes singulars
• o les PQPI.
Han anat bé.
Granollers és una de les ciutats del país amb més èxit escolar a
l’ESO.

En els darrers anys hem fet créixer l’oferta de FP, amb 4 nous
cicles de grau superior.
Però no n’hi ha prou.
L’ha ciutat necessita noves especialitats
• Industrials
• i de Serveis.
Abans de finals d’any farem una proposta de noves especialitats
buscant l’acord amb els agents econòmics i socials en el sí del
Consell de la FP i l’ocupació.
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L’objectiu:
• una nova escola de FP a la ciutat i el reforç de les existents.
• I una FP cada dia més vinculada a l’empresa.
Hem avançat molt:
• Tenim 85 alumnes fent formació dual
• I 750 alumnes fent pràctiques a les empreses.
Impulsarem UGranollers desplegant el conveni que tenim amb la
Universitat de Vic.
Com sempre, estarem al costat de totes les iniciatives que
promouen l’educació al llarg de la vida.
Per exemple:
• La Universitat Popular
• L’oferta educativa de l’Escola Vallès
• Agevo
El repte:
Fer una ciutat i una societat educadora, per transformar
Granollers des de l’educació.
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7. Fer créixer la potencialitat
creativa de la ciutat

Granollers és una ciutat creativa.
I té totes les condicions per ser-ho cada dia més.
Tenim una bona xarxa d’equipaments culturals.

Tenim una oferta formativa potent i diversificada:
• Amb centres educatius de llarga tradició, com l’Escola
Municipal de Música Josep Maria Ruera.
• o noves aportacions, com Arsènic a Roca Umbert
Tenim una teixit associatiu fort, plural.
Amb entitats de prestigi.
• Deixeu-me esmentar els darrers reconeixements que han
rebut:
o l’Associació Cultural, pel seu Cine Club.
o i els Amics de la Unió, pel seu cor infantil.
I compartim ciutat amb molta gent que ha fet, de les arts, la seva
manera d’expressar-se.
De viure.
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El repte:
Posar cada dia més en sintonia aquestes potencialitats per
seguir avançant.

Volem una ciutat cada dia més creativa.

Un instrument essencial: Roca Umbert.
Aquest espai ple d’activitat, ple de vida,
•
•
•
•
•

D’entitats
D’artistes
De professionals
D’empreses
De persones

En els propers mesos posarem en marxa:
• el Centre d’Arts en Moviment.
• La nova nau de residència per artistes plàstics.
En aquesta nau s’hi instal·larà en Joan Fontcuberta.
Un dels fotògrafs més reconeguts del món.
Creixerà l’espai dedicat a empreses audiovisuals i de la
comunicació.
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Consolidarem la Nau B1
• com espai de referència per a la música.
• i especialment pels músics de la ciutat i la comarca.
Accentuarem la relació de Roca Umbert amb altres recintes
similars d’Europa.
Ens proposem:
• Urbanitzar els carrers de la fàbrica, per obrir-los més a la
ciutat.
• I encomanar el seu entorn, per promoure un districte
cultural.

Un altre instrument: El Teatre Auditori
Que ha completat una molt bona temporada.
Al febrer complirà 15 anys.
• Més de 800 actuacions
• Gairebé mig milió d’espectadors
Dos temes rellevant:
• Que 200 d’aquests espectacles han estat protagonitzats per
entitats o artistes de la ciutat.
• I que conjuntament amb altres programadors s’ha posat en
marxa Escena Gran.
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Escena Gran és l’espai per:
• Concertar, coordinar i promoure tota l’oferta de la ciutat en
arts escèniques i música de manera conjunta.
Sumant.
Sempre oberts a la participació de la ciutadania en la definició de
criteris i d’objectius.
I accentuant la vessant educativa de la producció i l’oferta
cultural de la ciutat.
Aquest és l’objectiu.
Aquest és el model.
Un model que té una mirada molt especial per a les iniciatives
més joves al Gra.
I que té el Museu com a referent de les arts plàstiques i visuals.
Una ciutat creativa s’expressa també en el seu cicle festiu.

Cal seguir parlant sobre com millorar la Festa
Major.
És el vaixell insígnia de les nostres festes populars.
Sens dubte un model d’èxit, construït des de la participació i
l’empenta de la gent de les colles.
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Junts hem de garantir el seu futur.
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8. Accentuar la competitivitat
econòmica de la ciutat

Granollers és un pol econòmic molt important per a Catalunya.
Cal accentuar la nostra competitivitat: Per nosaltres i pel país.
El repte:
Retornar als 31.000 llocs de treball que teníem a finals del
2007.
I hem de vetllar perquè:
• Els llocs de treball siguin de la màxima qualitat possible.
• Amb activitats econòmiques que:
o Aportin diversitat,
o afegeixin valor a la nostra estructura econòmica,
o i siguin respectuoses amb l’entorn.
En aquest itinerari,
imprescindibles:
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qüestions

que

em

semblen

1. Seguir desplegant un urbanisme capaç de captar inversions.
• Estem recollint els resultats de les modificacions que vam
fer en el planejament fa tres anys.
• L’urbanisme és lent, ho sabem.
• Cal tenir clars els objectius.
• I ser constants.
Coll de La Manya proper pas.
2. Aprofundir en les potencialitats que ens aporta tenir a la
nostra ciutat un equipament de caràcter internacional com és
el Circuit de Catalunya.
El Pla Director Urbanístic del Circuit va en aquesta línia.
3. Can Muntanyola ha de seguir creixent.
• Per seguir oferint serveis a les empreses.
• Per promoure noves mirades en la creació d’empreses
(economia social, cooperativisme, autoocupació).
• Per reforçar el posicionament de Granollers com a ciutat
innovadora.
4. Enfortir el treball en xarxa amb altres municipis.
• L’eix productiu de la C17 molt especialment.
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5. Millorar els polígons industrials i vetllar per la qualitat dels
serveis.
• Hem aconseguit ja que tots tinguin fibra òptica.
6. Desplegar en el conjunt de la ciutat els instruments de la
societat del coneixement i posar-los a l’abast de la gent.
7. Renovar el model comercial de Granollers en diàleg amb les
associacions de botiguers i amb la ciutadania.
8. Promoure un Pla Director de Turisme, que posarem a debat
en els propers mesos.
Un Pla que ha de posar en sintonia les diferents potencialitats
que té la ciutat:
• Una magnifica planta hotelera.
• Una molt bona oferta de restauració i comercial.
• I un calendari d’esdeveniments mot consolidat.
9. Seguir treballant per atreure esdeveniments.
Amb les entitats de la ciutat.
• La propera: el Campionat d’Espanya de Mitja Marató.
• I amb un objectiu tant difícil com ambiciós.
Organitzar el Campionat del Món Femení d’handbol el
2021 o 2023. A principis del 2017 ho sabrem.
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10. Fidels a la nostra història, reforçar el paper de Granollers
com a ciutat de mercats i de fires.
Es tracta de consolidar i renovar l’oferta actual:
• 200 dies l’any de parades al carrer
• i 6 fires entre les que destaquen:
o la Fira de l’Ascensió
o i el MAC.
• En les properes setmanes proposarem un nou mercat de
productes de proximitat els dissabtes a la plaça de la
Corona.
• I per l’octubre dels 2017 preparem una nova fira al
centre de la ciutat.
Serà filla del Jugar x Jugar.
Segur que serà un èxit.
11. I la darrera. Promoure l’activitat econòmica a Palou.
• L’agricultura especialment.
• La nostra recent presència a la DO d’Alella obra una nova
oportunitat.
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9. Governar amb la gent

La ciutat és necessariament un projecte col·lectiu.
El resultat de la feina de molta gent.
Ningú en té l’exclusivitat.
Per això el govern ha de prendre les seves decisions amb diàleg
permanent amb la ciutadania.
Les millors decisions són aquelles que incorporen el major
nombre de sensibilitats possibles.
Construir el futur a peu de carrer.
Conscients que mai la confiança és absoluta.
Que cal guanyar-la cada dia.
Quatre línies a seguir desenvolupant:

La participació
• Posarem en marxa el Consell de Ciutat
En les properes setmanes, entre moltes altres qüestions, li
farem l’encàrrec de redactar el Reglament de Participació
Ciutadana.
• Aprofundirem en els espais de corresponsabilitat.
Molts Consells Municipals han estat decisius en el seu àmbit
de competències.
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• Seguirem impulsant les comissions veïnals de seguiment de
les obres.
Com hem fet darrerament al carrer de Corró.
No volem ni sabem fer-ho d’una altra manera.
• Amb la gent, obrirem una nova fase del desplegament del Pla
Estratègic.
• Hem encarregat als Serveis Jurídics i a Secretaria, la redacció
del nou Reglament Orgànic Municipal.

El protagonisme de la gent:
Reforçarem el punt de voluntariat a Can Jonch:
• El voluntariat com un signe d’identitat de la ciutat
• Seguirem impulsant l’acció comunitària en polítiques socials i
de salut.
• I el voluntariat de suport a l’escola i a l’educació
• Acompanyarem a les entitats de la ciutat que marquen el
ritme de l’activitat cultural, social i esportiva.

La transparència
Volem seguir essent un govern amb el sostre i les parets de
vidre:
Per això ampliarem el portal de transparència.
• Amb l’objectiu que sigui un dels més complets del país.
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• Un govern obert amb totes les dades a disposició de la gent.
Proposarem un codi ètic pels càrrecs electes i treballadors
municipals.
Seguirem donant compte de manera constant i permanent de
l’execució del Programa d’Actuació Municipal (PAM)

La modernització de l’administració:
Avançarem en l’administració electrònica amb un triple objectiu:
• Més eficiència
• Paper zero
• Garantir un Ajuntament obert 24 hores al dia, 365 dies a l’any.
o Informació.
o Tràmits.
o Peticions.
o Queixes
des de qualsevol lloc del món i en qualsevol moment.

El repte:
Garantir una administració oberta i participativa.
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10. Una ciutat activa en la
construcció d’un món més just

Granollers és una petita ciutat de 15 Km2.
Però històricament
• el pes del seu mercat i del seu comerç,
• la força de la seva indústria,

• la potencia de la seva activitat en el món de la cultura i de
l’esport
ha atorgat a la ciutat un paper interessant molt més enllà del
nostre territori.
Granollers,vila oberta, sí.
Però, també, Granollers ciutat amb vocació internacional.
Aquesta vocació s’accentua en un món cada vegada més petit.
Hi ha milers de granollerins i granollerines escampats pel món.
I hi ha persones de tot el món vivint a Granollers.
La nostra és, cada dia més, una societat d’identitats creuades.
D’ànimes compartides.
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I de problemes que afecten a tot el planeta.
• El canvi climàtic
• Les migracions
• Les pandèmies
• Els conflictes armats (concrets o difosos)
Són problemes globals que, lamentablement, els governs dels
estats obvien sovint.
Problemes globals que, sense cap mena de dubte, tenen efectes
locals.
Es tracta de donar respostes des de la proximitat.
Sense esperar que els governs es posin d’acord.
Avançant.
El repte:
Enfortir el compromís de treballar des de Granollers per
un món més just i més sostenible.

I de participar activament en xarxes de municipis que, com
nosaltres, vulguin obrir nous itineraris.
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És coneguda la nostra presència a

l’executiva mundial d’Alcaldes per la Pau.
Ens fa mal veure com els governs europeus miren cap a un altre
costat mentre el Mediterrani es va convertint en un immens
cementiri.
Cal parlar quan els governs del Estats callen.
I cal fer-ho a partir de les veus i l’impuls de la ciutadania.
• Hem liderat la creació de la xarxa catalana d’Alcaldes i
Alcaldesses per la Pau que presideix la ciutat.
Can Jonch en serà la seu nacional.
• La FEMP, a instància nostra, impulsarà l’adhesió de municipis
de tot l’estat.
• Seguim fent de la Mediterrània la nostra regió de referència i
amb Tarragona preparem un 2017 en que la defensa de la pau
acompanyi els jocs mediterranis.
Esport i pau.
Serà un missatge potent.
Necessari.
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Amb la nostra presència al

Consell Mundial de Governs Locals Units
Treballem per estendre aquest missatge al conjunt del
municipalisme mundial.

I amb el Fons Català de Cooperació
participem activament en tot el moviment de suport a l’acollida
de refugiats.
Estem també a la direcció de

l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores,
compartint projectes
presidència.

amb

Barcelona,

que

n’ostenta

• Educació.
• Educació i pau.
• Educació per la pau.
Un compromís de la ciutat que difonem en múltiples fòrums.
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la

I som molt actius, també, en la

creació de xarxes europees per impulsar
bones pràctiques en la lluita contra el canvi
climàtic i els seus efectes
Malgrat els anys difícils que hem viscut,

Granollers segueix exercint la solidaritat
Aportant l’1 % als països en desenvolupament.
Dos col·lectius fonamentals per aquesta feina:
• Les ONG que integren el consell de cooperació.
• Aquells grups de ciutadans de Granollers que provenen
d’altres llocs del món i segueixen compromesos amb el seu
país d’origen.
Amb ells estem redactant el nou Pla de Cooperació.
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I en un altre ordre de coses:
Utilitzant les eines tecnològiques que avui tenim, hauríem de ser
capaços de construir

la ciutat virtual
En la que hi habités tota aquella gent de Granollers escampada
pel món.
Amb un doble objectiu:
• Exercir la ciutadania i participar activament a la vida de la
ciutat des de la xarxa.
• Fer d’ambaixadors de la ciutat en el seu lloc de residència.
Granollers vila oberta al món.
Volem formar part de les ciutats que comparteixen l’objectiu
d’impulsar:
• Noves formes de governança.
• Noves solucions construïdes des de:
o la participació de la societat
o i el treball cooperatiu del món local.
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Final

Deu reptes i un munt de propostes que estan descrites en el
PAM.
Però sobretot una voluntat:
• Escoltar.
• Parlar.
• Sumar.
Amb les forces polítiques que esteu a l’hemicicle.
Però molt especialment amb la ciutadania.

Vivim en temps d’incerteses, en un context polític:
• poc propici,
• inestable,
• amb governs encallats tant a Catalunya com a Espanya.
• Governs que sovint no donen resposta als problemes reals de
la ciutadania.
Massa eleccions en poc temps i accions de govern:
• difoses,
• vestides de permanent provisionalitat.
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Com deia al final de la presentació del PAM:
En un futur incert, la resposta està en la proximitat
Als governs locals ens ha tocat i ens tocarà:
• Suplir, sovint, aquelles funcions que no fan i haurien de fer els
governs de l’Estat i de la Generalitat.

Per garantir a la ciutadania:
• Els serveis que necessitem
• Els serveis que mereixem
I ens toca també, defensar la qualitat de la democràcia.
• Construint des de baix
• Al costat de la gent
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És l’hora de les ciutats
I especialment és hora de les ciutat com la nostra
Granollers està preparada per
• Generar oportunitats
• Assumir reptes
• Impulsar projectes
o Imaginatius
o Novedosos
o Sòlids
Que aporten
• Solucions
• Il·lusions
• Confiança
• I esperança
Una ciutat millor per fer un país millor.
N’estic convençut
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