
Pacte de Ciutat de Granollers

per recuperar el dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran de la Covid-19

El  Consell  de  Ciutat  de  Granollers,  constituït  per  ciutadania  a  títol  individual,  persones

designades pel Ple per la seva trajectòria professional i  vinculació amb la ciutat, membres

d’entitats i d’associacions de veïns i veïnes, i  grups polítics municipals,  per encàrrec de la

Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Granollers, ha elaborat  el Pacte de Ciutat amb la

voluntat ferma i decidida d’aglutinar i motivar la ciutadania i tots els agents socials i institucions

locals a adherir-s’hi. 

El Pacte és una mostra del compromís col·lectiu per recuperar el dinamisme econòmic i social

davant  la situació provocada per la Covid-19; reflecteix la voluntat de garantir  el  benestar

present  i  futur  dels  granollerins  i  granollerines,  i  defineix  un  model  de  ciutat  a  partir  del

desplegament de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Així  mateix,  el  Pacte reclama i  reconeix  el  lideratge de l'Ajuntament  de Granollers  com a

administració més propera a la ciutadania, perquè esdevingui un actor clau en la recuperació

social  i  econòmica,  alineant  els  recursos  i  programes  propis,  impulsant  acords  amb

administracions  superiors,  i  promovent  la  participació  activa  i  el  compromís  d’institucions,

entitats i ciutadania. Perquè és des de la proximitat, i de manera col·lectiva, des d’on es poden

donar les millors respostes als reptes que se’ns plantegen.

Volem posar de manifest que:

1. La finalitat  del  Pacte és  cercar  el  benestar  i  la  igualtat  d’oportunitats  de totes les

persones  que  viuen,  treballen  o  gaudeixen  de  la  ciutat  de  Granollers.  Parteix  de  la

necessitat i  la premissa de posar les persones i el seu benestar al centre de la nostra

mirada i acció.

2. Els fonaments d’aquest Pacte de Ciutat han de ser els valors que ens interpel·len a tots i

totes.  Aquests  valors  han  de  ser  inspiradors  i  s’han  de  poder  concretar  en  els

compromisos i accions que se’n derivin.

3. Promovem  aquest  pacte  amb  la  finalitat  d’inspirar,  motivar  i  il·lusionar totes  les

persones, entitats, empreses i institucions locals a desenvolupar el potencial innovador i
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creatiu. És des del compromís individual i col·lectiu, posant al servei de la comunitat els

nostres talents i capacitats, que assolirem una transformació social. Granollers, en la seva

diversitat  i  pluralitat,  necessita  la  implicació  activa  de  tothom per  avançar  en aquesta

transformació. 

4. El Pacte de Ciutat ha de servir per fer front de manera col·lectiva als reptes actuals i futurs.

Per això, focalitza l’atenció en la situació derivada de la Covid-19, a la qual cal donar

resposta de manera immediata (en els àmbits de la salut, social i econòmic). Però el pacte

també vol  abordar  reptes des d’una  perspectiva  més àmplia  i  afrontar  les  necessitats

presents  i  futures  més  enllà  de  la  Covid-19.  Per  això,  no  volem  perdre  de  vista  els

Objectius de Desenvolupament  Sostenible  (ODS) i  el  desafiament  derivat  del  canvi

climàtic provocat per l’acció humana.

5. Aquest  pacte  emplaça  a  posar  en  marxa  espais  i  grups  de  treball  per  elaborar

compromisos, accions i mesures que han de ser concretes i avaluables, i que s’hauran

de fer a partir de l’anàlisi de les dades, dels recursos disponibles i de la participació activa

dels agents implicats. Cal buscar la màxima eficàcia i eficiència, i actuar amb valentia i

ambició a l’hora de valorar què podem fer de manera col·lectiva,  cadascú des del seu

àmbit i responsabilitat. 

Per tots aquests motius, des del Consell de Ciutat proposem sis compromisos que enunciem a

continuació:

1. Situarem les persones al centre dels projectes i de les iniciatives, sense oblidar ningú.

Posarem especial atenció en els col·lectius més vulnerables i estarem atents a les noves

situacions generades per la Covid-19.

2. Promourem una ciutat amb valors que ens defineixin com a comunitat. La solidaritat,

el respecte a la diversitat, el sentiment de pertinença, la participació, el civisme i el bon

veïnatge són valors  que impliquen  i  interpel·len  tothom:  a  les  administracions,  perquè

facilitin els recursos i impulsin les accions necessàries per promoure aquests valors; als

veïns  i  veïnes,  les  empreses  i  entitats,  perquè  siguin  corresponsables  i  actuïn  amb

coherència amb aquests valors, tenint cura de les persones i l’entorn.

3. Treballarem per una ciutat saludable i sostenible. La Covid-19 ha posat de manifest la

importància de preservar la salut i el benestar de les persones. Entenem la salut en sentit
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ampli; salut física, salut mental i emocional, salut vinculada a la idea del benestar personal,

prevenció  de  les  conductes  de  risc,  etc.  Reconeixem  i  posem en  valor  el  paper  que

desenvolupa l’esport i l’activitat física en el manteniment d’uns hàbits saludables. 

També l’entenem vinculada a la salut del planeta, i a la necessitat de preservar el medi

ambient,  de  disposar  d’espais  verds  saludables  que  protegeixin  la  biodiversitat,  de

promoure i fer servir mitjans de transport sostenibles, etc. Cal reduir les conductes nocives

per al medi ambient de manera urgent, des de tots els àmbits i agents, i incentivar bones

pràctiques individuals i col·lectives. 

4. Reforçarem el model de ciutat educadora i cultural. L’educació i la cultura són dos dels

àmbits més afectats per la crisi de la Covid-19. 

Per una banda, s’ha posat de manifest que les desigualtats s’accentuen en un context que

pot limitar l’accés a l’educació. Cal treballar des de tots els camps perquè tothom tingui

accés a una educació de qualitat,  per eliminar  la bretxa digital  i  per adaptar el  model

educatiu als reptes globals. 

Per altra banda, s’ha fet palès el paper de la cultura com a element de cohesió social i

benestar. Per donar suport a un sector que pateix directament les conseqüències de la

Covid-19, caldrà treballar des de les institucions per incentivar la indústria cultural, però

també des de la societat, promovent el consum cultural de proximitat i apropant la cultura

als barris.

És fonamental garantir el dret a l’educació i a la cultura com a pilars de l’equitat social. 

5. Promourem una ciutat més pròspera amb la dinamització de l’activitat econòmica.

L’aturada  general  de  l’activitat  econòmica,  fruit  de  les  mesures  de  confinament  i

distanciament físic, genera una situació econòmica complexa en molts sectors. Cal evitar

el  risc  d’exclusió  social  i  vetllar  per  frenar  la  precarietat  laboral,  i  això  emplaça  les

institucions i les empreses locals a actuar de manera responsable.

Cal donar suport a les empreses per a la incorporació dels treballadors i treballadores, i

apostar  per  la  millora  tecnològica  com  un  element  estratègic  del  teixit  empresarial  i

comercial.  Cal  avançar  perquè  les  administracions  facilitin  al  màxim  les  iniciatives
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empresarials,  l’emprenedoria  i  el  treball  autònom,  facilitant  i  agilitzant  la  tramitació  de

permisos, habilitant incentius fiscals, promovent la formació i generant espais de trobada

per crear sinergies. 

Alhora,  les  iniciatives  enfocades  a  la  recuperació  econòmica  han  de  respectar  els

compromisos climàtics i la sostenibilitat ambiental. Així doncs, caldrà reforçar i animar el

sorgiment d’iniciatives d’economia social i solidària, d’economia circular i verda, i fomentar

el consum de proximitat. 

6. Fomentarem una ciutat oberta a la tecnologia i a la connectivitat digital. Finalment, la

Covid-19 està posant de manifest que la tecnologia pot ser un element clau a l’hora de

gestionar molts elements de la vida quotidiana: l’accés a l’educació, la feina, els serveis i

recursos, la salut, la cultura, l’esport, el contacte entre les persones, etc.

Cal treballar per garantir una bona infraestructura tecnològica i facilitar la connectivitat de

les persones a través de la connexió a la xarxa, la disponibilitat d’aplicatius i la formació

necessària perquè se’n pugui fer un bon ús. Cal ajudar  els autònoms i a la petita i mitjana

empresa  a  fer  aquesta  adaptació,  i  posar  especial  atenció  en  els  col·lectius  més

vulnerables  per  evitar  que  pateixin  exclusió  digital.  Caldrà,  doncs,  posar  els  mitjans  i

recursos necessaris des de les institucions, xarxes de suport, entitats i empreses, i sumar

sinergies per avançar en aquesta transformació digital que ens ha d’ajudar a fer front als

reptes actuals i futurs.

Amb el Pacte de Ciutat emplacem totes les persones que viuen, treballen o tenen una

vinculació  amb  Granollers,  entitats,  empreses  i  institucions,  a  adherir-se  a  aquests

compromisos.

Granollers, 22 de juliol de 2020
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