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Pam 2015-2019 

Hem sentit alguns dels companys i companyes de 

l’equip de govern 

Expressar i destacar algunes de les accions que 

us proposem fins a 2019 

És la tercera vegada que comparec davant la 

ciutadania per explicar el PAM del mandat. 

Cada vegada ha tingut un significat diferent: 

 El 2007 ens proposàvem un programa 

expansiu 

o Vent de cara 

o Situació econòmica molt positiva 

o Molta activitat i poc atur 

Ja ho sabeu. Esclata la crisi i tot canvia. 

Hem de reajustar-ho tot. Adaptar-nos a 

situacions imprevistes i de difícil 

gestió. 

 El 2011 ens plantegem un programa de 

resistència 

o Fer front a la crisi econòmica 

o Acompanyar els més febles 

o Evitar el desballestament dels 

ajuntaments 

 

 Avui compareixem convençuts que 

s’obren nous temps a la ciutat. 

Nous temps gestionats per un nou equip 

 Profundament renovat 

 Amb mirada llarga 

 Que parla dels propers quatre anys però 

que pensa en la ciutat del futur, sempre 

més enllà dels cicles electorals. 

 No ens movem en termes de conjuntura 

política sinó amb vocació estratègica. 
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Perquè els propers anys, n’estem convençuts: 

 Seran temps de noves oportunitats 

 Seran temps de nous reptes 

 Seran temps de necessària construcció 

col·lectiva 

 Seran temps d’aliances 

 I seran temps de compromís 
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Temps de compromís 

El nostre és un govern amb objectius clars.  

Treballem des de la proximitat per construir una 

ciutat més justa, més solidària. Un govern amb 

compromisos clars. 

Avui en vull expressar 5 

Compromís amb l’equitat 

Hi ha un fil conductor clar en les intervencions 

dels meus companys 

Volem una ciutat de tothom 

Una ciutat que no oblidi ningú 

Lluitarem aferrissadament contra les desigualtats 

 Mentre sigui necessari, mantindrem el 

pla de xoc.  

Ens ho ha explicat la M. Mar. 

 Reforçarem els programes de lluita contra 

la violència de gènere 

 

 Desplegarem el programa europeu de 

garantia juvenil:  

o per facilitar l’accés dels joves al 

mercat de treball 

 

 Incrementarem els programes per atendre 

emergències adreçat a les persones amb 

risc d’exclusió 

 

 Seguirem adaptant la ciutat a les 

persones amb mobilitat reduïda.  

o Un esforç necessari i permanent, oi 

Mireia? 

 

 Per a la gent gran,  

o Més atenció a domicili.  

o Més teleassistències 
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Compromís amb els drets socials  

Que tant ens han costat d’aconseguir 

Dret a l’educació 

 Ho ha explicat fantàsticament en Francesc 

Arolas 

Dret a la salut 

 Acompanyant a l’Hospital en la millora 

de la seva oferta 

 Traballarem al costat dels centres 

d’atenció primària 

 Promourem una ciutat saludable. 

Alimentació i esport seguint el llegat del 

Carles Vallbona. 

Dret a l’habitatge digne 

  

Dret a la Protecció social 

Compromís amb el medi ambient 

Amb el riu Congost 

 Que forma part de la xarxa Natura 2000 

 Accentuant la seva protecció 

Amb l’ús responsable de l’aigua 

 Ampliarem la xarxa d’aigües recuperades 

Amb la qualitat de l’aire 

 Tenim un problema amb les partícules 

PM10 i la Generalitat mira cap a un altre 

costat, per això seguirem exigint que la 

Generalitat compleixi amb les seves 

competències i la seva responsabilitat. 

I amb els espais agrícoles i naturals de la ciutat.  

 Cuidarem Palou i les serres de Llevant. 
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Compromís amb la qualitat 

Cuidant el paisatge urbà 

Fomentant espais tranquils 

Fent créixer l’espai per a vianants 

 Objectiu 70.000 m2 

o Estem actuant al carrer Annibal 

o Comencem les obres al carrer 

Corró 

o I més endavant: 

 Ricomà 

 Marià Sans 

 Barcelona 

 Muralla 

Facilitant el desplaçament a peu 

 Ampliant voreres: 

o Agustí Vinyamata 

o Josep Carner 

o Ponent 

o Rec 

o I una llarga llista 

Millorant espais 

 A Can Bassa 

o L’espai lliure que hi ha al costat del 

Celestí Bellera. Els de Can Bassa ni 

diuen “campo llano”, oi Juanma? 

o Entorns pavelló 

 

 A Granollers Nord i Lledoner 

o Renovarem el carrer Girona entre 

Francesc Ribas i Can Mònic 

 

 A Congost 

o Entorn del pavelló 

 

 A la Font Verda 

o Treballant en les escales 

mecàniques 

 

 A Sant Miquel 

o Renovant la plaça de Sant Miquel 
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Amb un esforç per al manteniment de la ciutat 

 Per les petites coses que la fan més 

còmode i millor 

I també construint nous equipaments 

 El camp de futbol de Palou 

Treballarem per renovar i desenvolupar el 

teixit urbà, amb especial atenció a: 

 L’ordenació de la plaça Barangé 

 El desenvolupament de la Bòvila 

 Els entorns del camp de futbol del carrer 

Girona 

 El passeig de la Muntanya / Francesc 

Ribas 

Compromís amb la cultura de pau 

Ens fa mal veure com Europa tanca les seves 

portes a la gent que fuig de la guerra o de la fam 

Ens fa mal veure com el mar Mediterrani es 

converteix en un immens cementiri 

 Més de 3000 morts l’any passat 

Aquest també és un tema de l’agenda local 

 Quan els governs callen, les ciutats hem 

de parlar 

 Especialment aquelles que hem patit la 

cruesa de la guerra 

Contribuirem a reforçar el municipalisme de 

Pau. Ho farem 

 Des d’executiva mundial d’Alcaldes per la 

Pau  

 Ciutats i governs locals units 

o L’organització municipalista 

mundial 

  



7 Presentació PAM notes i parlament Mayo – 11/02/16 

 

Tenim un compromís amb la nostra història:  

 Promoure la cultura de la Pau 

 Per això promovem, la Secció catalana 

d’Alcaldes per la Pau  

o Volem que es consolidi  i que la 

seu sigui a Granollers, a Can 

Jonch 

Seguirem destinant l’1% a Cooperació 

 Amb les entitats del Consell de Cooperació 

 Promovent la relació amb els granollerins 

nascuts als països del sud 
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Temps d’oportunitats 

Ho vivim. Ho palpem 

S’obren noves oportunitats a la ciutat 

Ens ho explica la gent 

Si hi ha alguna ciutat capaç d’atrapar aquestes 

oportunitats, i convertir-les en realitat, és la 

nostra. 

Perquè: 

 Tenim una societat civil forta, madura, 

ben estructurada. 

 Perquè tenim un govern municipal que 

busca sempre la sintonia, el diàleg amb 

la ciutat. 

 Perquè tenim un ajuntament que ha fet 

bé la feina.  

I que té una estructura econòmica 

solvent.  

Que tanca bé els seus números i que té 

un nivell d’endeutament baix. 

Jo en vull destacar alguns només de passada.  

S’hi han referit els companys 

Pla director del circuit 

En Jordi ho ha explicat.  

No insistiré 

Noves implantacions: 

 D’indústria  

 De coneixement 

 De lleure 

Que s’estan obrint.  

Les hem de fer possibles. 
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La capacitat de captar i organitzar 

esdeveniments que té la ciutat 

Venim d’una mitja marató vibrant 

Tenim a tocar els grans premis de Fórmula 1 i de 

motos 

S’està preparant la Granollers Cup 

I el campionat d’espanya d’atletisme cadet que 

farem al juliol de la ma del Club Atlètic 

Granollers. 

Granollers és una destinació de turisme 

esportiu que cal consolidar 

Volem seguir guanyant en atractivitat 

I Proposem nous reptes:  

 El proper optar a l’organització del 

mundial d’handbol femení 2021/2023 

 

 Ho vam explicar ahir 

 

 Ho podem aconseguir 

Es tracta de desplegar una estratègia de 

projecció exterior, compartida amb els agents 

econòmics i socials 

Buscant nous arguments 

 Per exemple el museu de l’handbol, que 

promou el BMG 

I seguir reforçant la capitalitat cultural de 

Granollers 

 Amb Roca Umbert com a gran oportunitat 
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Aquest serà el mandat del salt 

endavant de RU 

L’Alba Barnusell en té la responsabilitat.  

Ella n’ha parlat, només remarcar alguns objectiu: 

 Volem que al final del mandat estiguin 

urbanitzats els carrers i les places de Roca 

Umbert 

 

 Volem que RU estigui obert a la ciutat 

 

 I que faci créixer la centralitat cultural als 

carrers del seu entorn 

 

 Volem que sigui el nexe d’un treball en xarxa 

del museu, del GRA, del Teatre auditori i del 

Centre Cultural. 

 

 Per cert,el Centre Cultural volem que estigui 

cada vegada més al servei del teatre amateur, 

per això habilitarem 3 sales d’assaig al 

soterrani. 
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I una bona oportunitat és, també, posar 

en valor l’espai públic 

L’hem anat construint 

Els ciutadans ens l’hem fet nostre 

Ara cal donar un pas endavant 

Hem de fer dels carrers, de les places, dels parcs, 

un equipament cultural més 

Promoure l’art públic 

Tres projectes que veurem en els propers 

mesos: 

 Una escultura de Manel Batlle a la plaça 

de Can Trullas 

 

 Una actuació que va proposar Jordi 

Benito al llac del Parc de Ponent 

 

 Un mural a la mitgera de l’Escola Ferrer 

i Guàrdia. Els nens i nenes de l’escola i 

Sixe l’han estat preparant. Perquè 

seguirem apostant per la pintura mural. 

I el carrer com a escenari de la creativitat.  

 Per la música 

 Per les arts escèniques 

 La Festa Major és l’exemple a seguir 

 

El carrer com a espai per a l’activitat 

econòmica. 

 Per comerç 

 Per a l’intercanvi 

 El mercat, els mercats han de ser la 

marca de la ciutat 

o Granollers té parades al carrer 200 

dies a l’any 

o Potenciar i endreçar els mercats de 

la ciutat 

o Dotar-los de més força i atractivitat 
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Carrers que parlin de la memòria i de la història 

de la ciutat 

 Cal seguir promovent el coneixement del 

nostre patrimoni 

 

 Durant aquest mandat ens proposem 

redescobrir les muralles i posar en valor 

el patrimoni romà de la ciutat 

I l’oportunitat de nova oferta educativa 

Ens breus dies donarem a conèixer l’acord amb 

la Universitat de Vic perquè a la ciutat s’hi 

ofereixin graus universitaris i nous cicles 

formatius de grau superior 

I l’oportunitat de l’oferta educativa que ve de 

l’impuls de la societat civil 

Acompanyarem històries d’èxit com  

 Aules d’Extensió Universitària per a la 

gent gran i  

 la Universitat  Popular 

Hi haurà més oferta educativa formal 

Més oferta educativa informal,  

 fidel a l’aposta de Granollers com a ciutat 

educadora 

Formació sempre i a tot arreu 

 La universitat popular ha de ser el pal de 

paller  d’aquesta voluntat de fer de 

Granollers una ciutat de referència en la 

promoció de l’educació al llarg de la vida. 
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Temps de nous reptes 

Vivim temps de canvis 

Canvis profunds que plantegen nous problemes 

Que reclamen noves solucions 

Problemes globals que requereixen sovint 

solucions locals 

La lluita contra el canvi climàtic és un 

dels més rellevants 

Avui poca gent dubta de la necessitat d’un nou 

model energètic 

L’Albert ho ha explicat amb detall.  

Només afegir que  conjuntament amb la 

Diputació, treballem per aconseguir un 

programa europeu que ens permetria invertir 

3M€ en millora de  

 l’eficiència de l’enllumenat públic 

 i de la despesa energètica dels edificis 

públics 

També promourem el nou pla de mobilitat que 

ens proposarà: 

 Incrementar els moviments a peu 

 

 Fer una ciutat més pedalable 

desenvolupant el conveni amb l’entitat 

“Granollers Pedala” 

 

 Millorant l’oferta d’aparcament en la 

línia de seguir condicionant i urbanitzant 

espais, ara a l’entorn del pavelló del 

Congost i l’Hospital 

 

 Impulsant l’aparcament regulat gratuït 

“zona verda” a diferents àmbits de la 

ciutat 

 

 Promovent el transport públic i 

augmentant la flota d’autobusos híbrids. 



14 Presentació PAM notes i parlament Mayo – 11/02/16 

 

Tenim, també, el repte de fer una ciutat 

cada dia més cívica, amb la convivència 

com a factor d’identitat 

Treballarem aquest tema escala per escala 

La ciutat és un projecte compartit i volem 

promoure la responsabilitat compartida. 

I ho volem fer amb un nou recurs 

 L’oficina de suport a les comunitats de 

veïns 

 

 Al costat de les comunitats i dels 

presidents d’escala per identificar, junts, 

el problema i compartir les solucions. 

 

 La mediació serà l’instrument que 

potenciarem. 

 

 Es tracta d’erradicar les actituds 

incíviques buscant l’aliança amb la gent 

que vol una ciutat endreçada, neta i 

tranquil·la. 

 

 Hi posarem els mitjans. 

Un tercer repte: L’habitatge 

La crisi econòmica ha deixat moltes cicatrius. 

Una de les més dures l’hem viscuda amb els 

conflictes que han generat: 

 Més desnonaments 

 La manca d’oferta d’habitatge en 

condicions assequibles 

 La dificultat de fer front a la despesa 

energètica 

La M. Mar ho ha explicat 

I amb la Mònica Oliveres hi estan treballant 

intensament, amb diàleg permanent amb la 

plataforma d’afectats per la hipoteca. 
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El repte de revitalitzar l’economia local 

La ciutat ha perdut milers de llocs de treball en 

els darrers anys 

 4.890 aturats.  (56,56%) La meitat no 

cobren subsidi. Molta gent. Massa gent. 

Hem de promoure un urbanisme  

 que faciliti les condicions per instal·lar 

empreses 

 

 Que capti inversions 

No hi ha una altra manera de generar 

ocupació 

Desenvoluparem el polígon industrial de Coll 

de la Manya i del Circuit 

Hem d’acompanyar l’emprenedoria 

I hem de promoure noves mirades per la 

creació d’empreses 

 Economia social 

 Cooperativisme 

 Autoocupació 

Hem de renovar el model comercial de la ciutat 

 I ho hem de fer junts: ajuntament i 

associacions de comerciants. 
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I haurem de saber posar els 

instruments de la societat del 

coneixement al servei de la gent 

Per això, ens proposem: 

L’extensió de la fibra òptica a les llars de la ciutat 

També al conjunt de polígons industrials de la 

ciutat Essencial per seguir essent competitius. 

Només ens falta: 

 Jordi Camp 

 Ramassar 

 Coll de la Manya 

 

Seguir promovent l’administració electrònica 

 És la manera de fer la gestió municipal 

o Més eficient 

o Més propera als ciutadans 

 

 Avançar en l’aplicació de les tecnologies 

de la informació als serveis municipals 

 

 Ara ja hi ha: 

o Telegestió en l’enllumenat 

o Parquímetres en APP 
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Temps d’aliances 

La fortalesa de la ciutat la dibuixa  

 la seva gent,  

 el seu teixit social,  

 la seva estructura econòmica. 

Però la fa encara més forta  

 la seva capacitat de relacionar-se amb el 

seu entorn,  

 la seva capacitat d’establir aliances,  

 de generar entesa amb altres territoris, 

amb altres administracions. 

I ara especialment 

En aquest país petit on l’exercici de la suma és 

cada vegada més imprescindible. 

Aliances amb els municipis amb el que 

compartim connurbació i veïnatge 

Compartint projectes i serveis 

Mancomunat el transport públic per exemple 

O compartint el consorci de residus 

I per fer possible històries com  

 la Granollers Cup 

 o la Mitja Marató. 
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Aliances territorials 

Per promoure l’economia 

Per reivindicar més i millor infraestructures 

Mirant cap a Ponent amb els municipis de la B30 

Mirant cap al Nord amb els municipis que van de 

Mollet a Puigcerdà 

 Per aconseguir el desdoblament de la R-

3 

 Per resoldre el tap en el que s’ha convertit 

la C17 

Un territori en xarxa amb Granollers com a 

epicentre 

Aliances amb el govern de Catalunya  

Per fer possible: 

 El nou edifici de Policlínica 

 L’ampliació de l’Hospital per a malalts 

mentals 

I buscant acords 

 Per construir la residència de gent gran 

al carrer Tetuan 

I treballant amb el Ministeri de Foment 

 Per instal·lar ascensors a l’estació de 

Granollers - Centre 

 Per a l’eliminació de l’estació de 

mercaderies 

 Per seguir buscant solucions a la 

cobertura del ferrocarril 

Aliances amb els municipis europeus 

Compromesos en construir l’Europa de la 

ciutadania 

Seguirem formant part activa de xarxes europees. 
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Temps de construcció 
col·lectiva 

Volem seguir governant amb la gent 

Volem seguir essent un govern amb el sostre i les 

parets de vidre 

 Transparent 

 Obert 

Per això reforçarem el portal de transparència  

 Amb l’objectiu que sigui un dels més 

complets del país 

 Un govern obert amb totes les dades a 

disposició de la gent 

Posarem en marxa el Consell de Ciutat 

I aprovarem el Reglament de participació 

ciutadana 

Ens proposem reformar el Reglament orgànic 

municipal per adaptar-lo als nous requeriments. 

 Volem que sigui un marc eficaç per 

facilitar el diàleg permanent del govern 

amb els grups municipals 

 

 Perquè la nostra vocació és escoltar 

 

 I incorporar accions proposades que 

puguem consensuar: 

o Un exemple, el PAM, que és viu i 

obert, ha incorporat la proposa 

d’ERC i CiU de fer una passera 

sobre la via del tren. 

 

 Disposats, sempre, a escoltar i a parlar per 

incorporar bones propostes. 
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Reforçarem els centres cívics com a espais de 

referència als barris de la ciutat 

Convocarem a la ciutadania per actualitzar el Pla 

Estratègic de la Ciutat 

Amb els joves, definirem un nou pla local de 

joventut pel període 2017-2021 

Reforçarem un 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 

 El millor exemple, el projecte RADAR que 

estem treballant a Can Bassa. Tot el barri 

compromès en la lluita contra la fragilitat. 

 El volem extendre al conjunt de la ciutat 

I l’acció cívica en la transformació de 

Granollers. 

 Ja no sabem, ni volem, fer les grans 

operacions urbanes sense les comissions 

veïnals de seguiment. 

Obrirem, també, espais de participació en el 

disseny de programes i projectes culturals. 

I acompanyarem a les entitats de la ciutat que 

marquen el ritme de l’activitat cultural, social i 

esportiva.  
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(Final)  
És, també, temps 
d’incerteses 

Temps d’una profunda inestabilitat política 

A Catalunya 

 Amb un govern que ha autolimitat el seu 

mandat a 18 mesos (ja n’ha passat un) 

A l’Estat 

 No hi ha govern, de moment. 

Cal garantir que cada dia, els ciutadans i les 

ciutadanes tinguem: 

 Els serveis que necessitem 

 Els serveis que mereixem 

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 

 

 Defensar la qualitat de la democràcia. 

Parlant i escoltant 

o Construint des de baix 

o Al costat de la gent 

 

 Fent front amb decisió als problemes 

globals que necessiten solucions locals 
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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 

Per impulsar projectes 

 Imaginatius 

 Novedosos 

 Sòlids 

Que aporten 

 Solucions 

 Il·lusions 

 I esperança 

Un país millor, amb una ciutat millor 

N’estic convençut 

 


