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Pam 2017 

Vàrem començar aquest mandat amb una 

convicció. 

Començàvem a veure canvis  

en la situació econòmica 

i noves fortaleses  

en el teixit associatiu de Granollers. 

 

I afirmàvem: 

En els proper anys  

es presentaran  

noves oportunitats  

Nosaltres volíem endevinar-les  

i atrapar-les  

per convertir-les en realitats. 

 

Per això calia: 

 Un govern fort / obert 

 Amb diàleg permanent amb la gent de 

Granollers. 

 Un govern que generi confiança a la 

ciutat. 

 Un govern que generi confiança en el país. 

 Amb prestigi: ben situat en el entramat 

institucional. 
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Els meus companys  

han fet un relat  

de les iniciatives  

que impulsem el 2017. 

Una selecció. 

Jo voldria completar-lo  

amb alguns temes  

que estic seguint personalment.  

N’hi ha que,  

sense ser competència directa  

del govern municipal, 

són claus pel futur de Granollers. 
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Sanitat en primer lloc 

Volem que aquest any sigui  

el d’inici de les obres  

a l’antic solar de Policlínica 

El govern de la Generalitat  

té enllestit el projecte  

que ha consensuat  

amb l’Hospital General  

i amb l’Ajuntament. 

Un edifici que tindrà: 

 Un potent servei d’urgències. 

 El servei d’atenció sexual i 

reproductiva de la comarca. 

 Sis quiròfans per operacions sense ingrés. 

Un edifici  

de gran qualitat arquitectònica que 

millorarà el paisatge urbà. 

 

 

Volem que aquest any sigui  

el de l’ampliació del servei d’atenció als 

malalts mentals  

a l’hospital.  

Avui tenim 30 llits.  

En tindrem 18 més . 
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Un nou servei adreçat  

a malalts de mitja estada. 

Un servei que avui  

no existeix al Vallès Oriental. 

Estarem al costat de l’Hospital  

per ampliar la UCI  

de 10 a 20 llits. 
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En matèria de Mobilitat 

L’Albert s’ha referit a la lluita contra el 

canvi climàtic. 

Hi ha accions imprescindibles  

per fer més eficient  

el transport públic. 

 

Necessitem més i millors trens. 

Estem tancant amb ADIF  

el projecte de  

desdoblament de la R3,  

en els trams: 

 Parets –Granollers 

 Les Franqueses – La Garriga 

Una obra de 60 M€. 

Aquest any el projecte es tancarà. 

I volem que les obres  

comencin el 2018. 

Les converses van a bon ritme  

i el projecte avança. 

Abans d’ahir vàrem tenir una reunió per 

definir el futur de 

 l’Estació del Nord. 
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Una estació que volem: 

 Sense barreres. 

 Amb un bon aparcament. 

 I amb un pas soterrani que connecti 

millor Terra Alta i Can Gili. 

S’estan fent, també,  

les obres de renovació de  

l’Estació de França. 

D’aquí uns mesos tindrem per fi: 

 Una estació amb ascensors, sense 

barreres arquitectòniques. 

 Amb millores de funcionament i de 

confort. 

 

Hem d’avançar en el trasllat de l’estació 

de mercaderies. 

Insistirem per tal que 

 l’Estat i la Generalitat  

prenguin decisions. 

 

I seguirem reclamant  

la connexió ferroviària  

entre els dos vallesos.  

Ens separen pocs kilòmetres.  
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Un enllaç a Barcelona i 300 M€ ens 

permetrien anar directament de 

Granollers a Terrassa.  

El canvi de model de mobilitat 

 al nostre país passa per  

arrancar aquest any  

a la Generalitat el compromís  

de fer possible aquest projecte. 
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Pel que fa a la millora  

de la xarxa viària,  

de les carreteres,  

hem reclamat solucions a la congestió de 

la C17. 

Entre Granollers i Mollet  

hi circulen més de  

90.000 vehicles. Molts. 

Hem estat treballant  

amb el Govern de la Generalitat: 

 Un tercer carril. 

 La racionalització dels enllaços. 

En les properes setmanes  

tancarem l’acord. 

El compromís de la Generalitat: 

 Tramitar el projecte de forma 

immediata. 
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L’Andrea ens ha parlat del potencial 

econòmic de la ciutat 

Ens ha parlat de comerç. 

És un dels factors més importants 

d’atractivitat de la ciutat. 

N’hi ha molts d’altres. 

 

Un d’ells, la força de l’Esport a Granollers 

Repassem  

el calendari d’esdeveniments  

dels propers tres mesos: 

 Principis de maig, campionat del món de 

clubs de futbol sala. 

 Principis de juny, campionat del món de 

moto GP. 

 Finals de juny, Granollers Cup. Un 

esdeveniment de prestigi mundial. 

 Principis de juliol, campionat d’Espanya 

d’atletisme cadet. 

És difícil d’igualar. 
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I és aquesta força  

la que ens ha permès liderar  

una candidatura  

compartida amb: 

 Lleida 

 Tarragona 

 Castelló 

 Badalona 

 Barcelona 

Que portarà, al país,  

el mundial d’handbol femení  

el 2021. 

Una gran oportunitat. 

 

Seran gairebé cinc anys  

de treball continu,  

 per fer créixer l’esport. 

 perquè la ciutat sigui la gran 

protagonista d’aquest procés. 

 per promoure l’handbol femení a 

Granollers i a Catalunya. 

 per parlar de l’esport que estimem: 

o que neix i que creix a casa 

o que educa 

o que cohesiona 
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Una gran oportunitat  

per donar un  

nou impuls al Palau Olímpic. 

Just ara farà  

25 anys dels Jocs Olímpics. 

Un Palau que ens ha permès organitzar: 

 unes olimpíades. 

 dues copes del rei d’handbol. 

 un mundial d’handbol. 

I que ha estat escenari  

de grans moments a la ciutat. 

És l’oportunitat de pensar  

en el Palau dels propers 25 anys  

i d’aprofitar el Mundial  

per començar-lo a adaptar 

a les noves necessitats  

que definim. 
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En Francesc ens ha fet referència  

a l’Assemblea  

de Ciutats Educadores  

que viurem a la ciutat  

les properes setmanes. 

Parlarem molt d’educació. 

I recordarem que un dels compromisos 

essencials  

d’una ciutat educadora, és: 

Construir comunitat  

des de la proximitat. 

L’educació és la clau. 

I l’exercici actiu del civisme, l’instrument. 

Hem dissenyat una nova eina  

per donar suport a les actituds 

responsables i compromeses  

de la gran majoria dels ciutadans. 

Per això, 

Hem posat en marxa 

l’oficina de suport  

a les comunitats dels veïns. 

Les properes setmanes  

l’explicarem amb detall . 
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Es tracta de promoure el bon veïnatge. 

De fer de l’escala,  

el primer espai de convivència. 

 Acompanyar a les comunitats. 

 Col·laborant en la solució de 

conflictes. 

 Mediant quan faci falta. 

 Posant a l’abast: 

o Nous instruments 

o Informació 

Promovent  

reunions periòdiques  

entre presidents d’escala i associacions de 

veïns. 

Per gestionar junts  

una millor convivència als barris. 

Per treballar per la qualitat: 

 De la seva escala 

 Del seu barri 

 De l’espai públic 

 Dels serveis públics 

 

Ho hem estat acompanyant  

amb un primer equip  

de policia de proximitat  

que volem consolidar i ampliar. 



14 Presentació PAM – 10/03/17 

 

Reforçarem aquesta feina  

amb una campanya que ens ajudi  

a corregir les males pràctiques 

 i les actituds incíviques. 

Amb els veïns i les veïnes  

com a protagonistes. 

 

Com us deia, a l’Assemblea de Ciutats 

Educadores ens acompanyaran  

moltes autoritats locals,  

d’arreu del món. 

 Alcaldes / alcaldesses 

 Regidors / regidores 

Una de les més conegudes és la Manuela 

Carmena. 

Li hem proposat: 

 Reflexionar 

 Debatre 

o Sobre el dret a la ciutats. 

o Sobre els drets a les ciutats. 

o Reflexionar sobre el govern de les 

ciutats. 

o Sobre com les ciutats afronten els 

problemes globals des de la 

proximitat. 
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Voldríem donar continuïtat  

a aquestes reflexions. 

Vivim temps de canvis. 

Granollers és un lloc idoni  

per promoure un “Fòrum  

per la nova governança local”. 

En els propers mesos ens proposem convidar 

a alcaldes i alcaldesses de referència 

mundial. 

 per fer-nos junts, preguntes. 

 per obrir nous itineraris. 

Un fòrum amb electes locals però 

especialment: 

 Convidant i implicant a la ciutadania. 

 Convocant al món universitari. 

Un espai per  

compartir experiències i renovar el 

discurs. 

Buscant el lloc  

del municipalisme  

en la construcció del futur. 

Del treball en xarxa  

des del món local  

per avançar. 
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Perquè a Granollers hem après: 

 Que els ajuntaments som forts quan 

treballem junts. 

 Quan sumem. 

 Quan fixem objectius i acordem 

estratègies. 

 

Per això participem activament en molts 

organismes internacionals 

 AICE 

 CGLU 

 

Per això estem presents en múltiples 

projectes europeus. 

Especialment en projectes ambientals. 

Per això despleguem projectes  

amb països d’arreu del món. 

Projectes compartits, sovint, 

amb les entitats de la ciutat. 

A través del  

Consell Municipal de Cooperació. 

Amb molts ciutadans de Granollers 

nascuts a l’estranger. 

Granollers té veïns nascuts a  

102 països del món diferents. 
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La ciutat al món. 

També, el món a la ciutat. 

 

Una ciutat que sap que la lluita: 

 Per la llibertat 

 Per l’equitat 

 Per la dignitat 

És universal. 

 

Per això Granollers ha estat  

una ciutat activa  

des del primer moment amb el drama que es 

viu a la Mediterrània 

Més de 5000 morts l’any passat 

Persones que fugen. 

 de les guerres: 

o De les televisades 

o I de les anònimes 

 De la pobresa extrema 
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Hem estat actius: 

 Les entitats 

 I el govern 

El municipalisme català,  

a través del FCC ha aportat,  

als municipis d’arribada, 1,5M€. 

Les ciutats, els ciutadans, 

han posat veu i recursos  

allà on els governs: 

 Callen 

 I tanquen fronteres 

 

Dels 17000 refugiats  

que hauria d’acollir l’estat espanyol, només 

n’han arribat 1700. 

Increïble. 

Seguirem treballant. 

 

Hem tancat un  

acord amb la Creu Roja  

per rebre un primer contingent  

de dues famílies  

quan s’hagin d’integrar els refugiats que avui 

hi ha a Berga. 
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Dignitat i Pau 

La ciutat té un llarg compromís civil i ètic. 

Un compromís que ens ha portat  

a promoure activament el municipalisme 

per la Pau. 

Granollers és la seu d’Alcaldes per la 

Pau a Catalunya.  

Els municipis catalans tenen  

Can Jonch de referència. 

 

És Granollers, també,  

qui impulsa des de la FEMP  

el creixement d’Alcaldes per la Pau en el 

conjunt de l’Estat. 

 

Formem part del nucli impulsor d’una 

trobada,  

amb vocació mundial, 

que es celebrarà l’abril a Madrid. Alcaldes 

i alcaldesses contra la violència i per 

l’educació per la Pau. 
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Amb la ciutat de Tarragona  

i amb motiu dels  

Jocs de la Mediterrània,  

convocarem  

als ajuntaments de la Mediterrània  

per reivindicar: 

 un mar de cultura,  

 un mar de Pau,  

 un mar de Llibertat. 

 

Des de Granollers, 

 amb el record posat en el  

31 de maig  

i amb el compromís que  

mai més passin coses  

com les que van viure  

els nostres pares i  

els nostres avis.  
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Molta feina embastada  

i molta per endavant. 

Us l’anirem explicant col·lectivament o 

individualment, sempre que vulgueu. 

Perquè escoltar-vos  

i explicar-nos,  

compartir projectes  

i construir ciutat amb vosaltres és  

 la nostra feina,  

 la nostra obligació,  

 la nostra responsabilitat,   

però també és el que més ens agrada. 

No ho sabem fer d’una altra manera, 

No ho volem fer d’una altra manera. 

 

Moltes gràcies per la vostra presència. 

Que tingueu un  

molt bon cap de setmana.  


