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Ple de l’Ajuntament de Granollers 

 

DISCURS DE NÚRIA MAYNOU SOBRE EL PLA DE MESURES 

SOCIOECONÒMIQUES PER FER FRONT ALS EFECTES DE LA CRISI DE LA 

COVID-19 

 

Dimarts 26 de Maig de 2020. 

 

 

Bona tarda a totes i tots i gràcies a tots els qui ens acompanyeu avui, un Ple més, de 

manera telemàtica. 

 

Estem vivint una crisi humanitària greu, que ens afecta en allò més essencial de tots 

nosaltres, la salut i la vida. Un virus que ens amenaça i que comporta una crisi que té i 

tindrà unes conseqüències importantíssimes, en tots els àmbits: en allò social, emocional, 

econòmic, cultural, sanitari, en definitiva, en tot allò que afecta a la vida de les persones. 

I no oblidem: aquesta situació actual també té molt a veure amb la indiferència que sovint 

hem tingut davant de situacions prèvies de desigualtat. 

 

Tot i conscients de la crisi que tenim a sobre, anem avançant en la desescalada del 

confinament i això ens fa veure les coses d’una manera diferent, ahir parlàvem d’il·lusió, 

a la Roda de Premsa on presentàvem aquest Pla.  Comencem a veure la llum de la part 

més crítica de la crisi sanitària, però ens cal seguir molt atents. Com a mostra d’agraïment 

i homenatge a totes les professionals que s’han jugat la vida a primera línia: sanitaris i els 

cossos d’emergència, però també tots aquells treballadors i treballadores que s’aixequen 

cada dia per fer funcionar les ciutat. I aquí, els treballadors municipals han fet una feina 

excel·lent, de la mateixa manera que ho han fet altres sectors. 

 

Com dèiem, ahir tots els portaveus, aquest Pla és un Pla de Xoc de Granollers, consensuat, 

que neix de l’aportació dels diferents grups municipals i de les persones que formen part 

del Consell Econòmic i Social i el Fòrum de Comerç.  
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Per tot això, també celebrem i posem de relleu que aquest acord hagi arribat de manera 

consensuada i unànime entre tots els grups. Voldria fer un agraïment doncs a l’equip de 

govern (i en especial al regidor Jordi Terrades) per la seva voluntat negociadora i 

d’escolta per tal de construir plegats l’acord que avui aprovem. Deixeu-me afegir, també, 

que aquest és un camí que ja no hauríem de perdre mai: i es que en situacions 

extraordinàries com les que vivim, necessitem el màxim consens i la màxima 

representació de tota la ciutadania. 

 

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, com sempre seguim reivindicant una 

manera de fer: la lleialtat institucional i la oposició útil i constructiva, amb l’única 

voluntat de contribuir, de sumar, de fer millor la vida de les granollerines i els 

granollerins. Per això, des de l’inici de la pandèmia hem treballat de valent per aportar 

propostes, amb la voluntat de suma. 

 

Tot i això, tots els que som avui aquí tenim o hem de tenir molt clar que això va per llarg, 

que la crisi no s’acabarà al desembre de l’any 2020 i que el pitjor, sobretot en l’àmbit 

social i econòmic, està per venir. Per tot això, és imprescindible que seguim treballant en 

els propers passos, més enllà dels mesos immediats, en el llarg termini. Des d’aquest grup 

seguirem reivindicant la constitució d’una Taula de Ciutat per a la reactivació 

social, cultural i econòmica després de la crisi de la COVID19.  Una Taula que volem 

realment participativa, amb la representació més àmplia possible que ens permeti 

acompanyar a la ciutadania en tots els àmbits: aprofitem el moment que vivim per 

repescar i enfortir l’experiència dels pressupostos participatius, construint de manera 

amplia, diversa i compartida les bases per sortir d’aquesta crisi. Hem d’arribar al màxim 

de veus, sectors i opinions possibles.  

 

Per nosaltres, aquesta Taula és el vehicle per construir el Pacte de Ciutat que l’Alcalde va 

anunciar al passat Ple d’Abril. Hem de tenir clar que probablement, moltes de les 

polítiques que teníem pensades a finals de l’any 2019 les haurem d’enfocar de manera 

molt diferent. 
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Ens cal repensar les polítiques municipals de dalt a baix. Repensar-les, perquè estem 

en un moment de canvi de paradigma, ens cal pensar molt més estratègicament i 

segurament els ODS i l’Agenda 2030 poden ser eines claus per treballar en un model 

econòmic nou, on l’ecologia, l’economia circular i el Tercer sector siguin també claus. 

 

Quan pensem en aquest Pla, una pregunta recorrent ens pot venir al cap: d’on traiem els 

diners? Des del nostre grup tenim clar que no haurem de tenir por ni a l’endeutament, ni 

a repensar el pressupost municipal per complet, ja no només en les partides d’aquelles 

esdeveniments que s’han deixat de fer, sinó que caldrà parlar sobre les retribucions 

dedicades a la política al nostre pressupost. Parlar-ne sincerament, de manera realista, per 

veure que podem fer i com podem contribuir. Però per nosaltres això també és essencial 

poder-ho discutir, parlar-ne i tirar-ho endavant de forma conjunta. Perquè ara més que 

mai, hem de veure la importància d’allò col·lectiu. 

 

Aquesta crisi ens afecta i afectarà a tots i totes, afectarà a persones amb noms i 

cognoms. No són només les estadístiques que apareixen a televisió o els números dels 

informes d’atur, són el nostre veí, els nostres pares, els nostres fills, els autònoms que no 

ingressen res o les famílies monoparentals. I sobretot, també són aquells que mai surten 

a les estadístiques perquè sempre els hem volgut invisibles: les immigrants sense papers 

que sovint fan tasques que ara s’han posat tant de relleu i hem vist que són essencials, 

com és la cura de la nostra gent gran. Hem de tenir molt clar que l’única manera de tirar 

endavant es posar, des de les administracions, les eines necessàries perquè d’aquesta crisi 

ens en sortim tots i totes. 

 

Ens caldrà ser ambiciosos i posar molts més recursos a les polítiques socials, posant les 

persones al centre per tal de reforçar el benestar i garantir drets i oportunitats per a tothom, 

especialment per atendre les emergències socials.  

 

Ens toca estar al costat del teixit productiu i comercial de la ciutat, facilitant-ne la 

reactivació i avançant cap a un model econòmic diversificat que fomenti l’emprenedoria, 

el cooperativisme, l’economia social i el treball digne.  
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Posar en valor el comerç de proximitat i els mercats municipal de la nostra ciutat. També 

ens tocarà estar al costar del sector turístic i de la restauració, pensant maneres originals 

d’atraure la gent a la nostra ciutat i treballar un turisme de proximitat que, si volem, pot 

ser molt potent. 

 

També estar al costat de la cultura i del teixit associatiu de la ciutat. El sector cultural i 

les entitats s’han vist especialment afectades amb aquesta crisi. Per això, no podem 

oblidar que la cultura és un valor essencial de la nostra ciutat, generadora de benestar, 

cohesió social i convivència. 

 

La pandèmia també ha posat de manifest que ens cal parlar, i parlar molt de l’estat de la 

salut de la nostra ciutat. De l’Hospital, de l’atenció primària ... . és imprescindible 

aprofitar moment com aquests, així com la propera obertura de la Policlínica, per repensar 

com es gestiona la salut a la nostra ciutat i de quina manera. 

 

Per últim, hem d’aprofitar, també, l’oportunitat per repensar la mobilitat de la ciutat per 

tal de fer-la més verda, sostenible i sana. El nostre grup ja ho va proposar a l’equip de 

govern i ja son molts els ajuntaments del país que han alliberat espais per afavorir el 

passeig, reduir l’ús del cotxe i fomentar una mobilitat molt més sostenible. 

 

Per acabar, deixeu-me dir que la  crisi ens obre un procés d’aprenentatge, on conceptes 

com  

o La Perspectiva social 

o El fet de posar la vida al centre  

o La Fiscalitat justa 

o La Transició ecològica 

 

Són elements claus que hem de posar a l’horitzó de les nostres polítiques. Ens cal 

seguir treballant, de manera oberta, transparent i compartida, per posar els ciments per 

reactivar Granollers i seguir reivindicant que ens en sortirem totes! Moltes gràcies! 

 


