Moció per a la l’adaptació d’espais infrautilitzats
per al seu ús en el marc de les restriccions
de la crisi sanitària de la COVID-19

Malauradament aquests canvis que en molts casos produeixen una sensació de neguit i fins i tot de
rebuig conviuran amb nosaltres més enllà de la fi de l’estat d’alarma i, possiblement, redefiniran
per un llarg període de temps com ens relacionarem no sols amb els nostres conciutadans, si no
també amb Granollers.
En aquest sentit, darrerament hem tingut l’oportunitat de redescobrir la nostra ciutat, de trobar
nous espais per on passejar i fer esport, espais on habitualment no hi arribem, però que en aquests
temps de crisi sanitària ens ofereixen l’oportunitat de gaudir de Granollers tot mantenint les
distàncies de seguretat que les autoritats sanitàries recomanen.
Certament, però, aquests espais es troben aïllats pel que fa als equipaments – precisament per la
infrautilització que han patit fins les darreres setmanes –. Això representa alhora un repte i una
oportunitat: l’oportunitat de desenvolupar-los pensant amb les noves maneres de fer i viure la ciutat
que vindran lligades a la crisi sanitària de la COVID-19, i el repte d’assolir aquest
desenvolupament sense un impacte mediambiental negatiu per a la ciutat.
A més, i tenint en compte que caldrà fer importants esforços per tornar a activar l’economia
granollerina – i essent important la promoció del turisme segur al nostre municipi – considerem
que existeix l’oportunitat per convertir aquests llocs en espais d’especial interès turístic i cultural.
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Al llarg dels darrers mesos i arran de la crisi sanitària, hem patit canvis substancials en la nostra
forma de vida: confinament, teletreball, restriccions a la mobilitat i canvis en les relacions
humanes.

Espais com el Parc Firal, el Parc del Lledoner, el Bosc de la Pau o fins i tot el Parc Torras Villà
poden ser exemples d’aquests espais que bé per la seva situació o bé per les seves característiques
actuals – en termes d’equipaments – es poden considerar infrautilitzats i tenen un gran potencial
de desenvolupament.
En aquest sentit, considerem que l’adaptació d’aquests espais pot iniciar-se amb la senyalització i
instal·lació de panells informatius de recorreguts a camins i espais naturals d’interès, que incloguin
també informació històrica d’aquests, i addicionalment també amb la creació de permisos que,
amb les necessàries garanties per a la conservació de l’espai i l’imprescindible respecte al medi
ambient, permetin prestar-hi serveis d’interès per a la ciutadania.

Finalment, assenyalar que la dotació de serveis per aquests equipaments, mitjançant la iniciativa
privada, permetria també l’inici o manteniment d’activitat econòmica al municipi, contribuint a la
generació d’ocupació i creació de riquesa que contribueixi a minimitzar l’impacte de la crisi
econòmica que malauradament amenaça el nostre país.
Per tot això, des del Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya
proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents

PRIMER.- Estudiar, dels espais següents i d’altres que es considerin de característiques similars,
quins son susceptibles – d’acord amb la legislació vigent – de ser objecte del desenvolupament de
la proposta formulada a la part expositiva d’aquesta moció: el Parc Firal, el Parc del Lledoner, el
Bosc de la Pau i Parc Torras Villà.
SEGON.- Avaluar el possible impacte mediambiental i, en conseqüència, dissenyar les mesures
de prevenció i protecció dels espais naturals necessàries no únicament per garantir el compliment
de la legislació vigent en aquesta matèria, si no també per garantir la conservació efectiva dels
espais subjectes a la proposta.
TERCER.- Estudiar i dissenyar un pla d’implementació de senyalització de recorreguts d’interès
al terme municipal, prioritzant origen o destí en els espais citats a l’acord primer, incloent pas pels
diversos barris de Granollers, que incloguin informació d’interès cultural i històric, i que permetin
als seus usuaris seguir els camins amb facilitat.
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ACORDS

QUART.- Estudiar i dissenyar la possibilitat d’implementar un pla de concessions per a la
instal·lació de guinguetes per a la prestació de serveis que facilitin el gaudi d’aquests espais –
restauració, cafeteria, ... – tot minimitzant-ne l’impacte mediambiental (i també sonor i d’altres
molèsties que puguin generar), adreçat tant a l’inici de nova activitat econòmica com a l’expansió
d’activitat de persones físiques i jurídiques en actiu, amb un termini de concessió no superior a
dos anys.
CINQUÈ.- Un cop en funcionament, incloure aquesta proposta cultural i d’oci als webs corporatius
de l’Ajuntament de Granollers, i d’altres canals de comunicació de titularitat municipal, per tal de
donar-la a conèixer al conjunt de la ciutadania – sigui o no del municipi – i assolir-ne un ús
substancial.
Granollers, 20 de maig de 2020.

