
NOTICIESNOU9EL

Granollers buscarà recursos dels 
nous fons europeus per millorar 
els edificis de Primer de Maig
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Edificis del conjunt de Primer de Maig, entre el carrer Roger de Flor, Isabel de Villena, Pius XII i Prat de la Riba

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
presentarà als fons europeus 
Next Generation per com-
batre els efectes de la crisi 
sanitària i econòmica provo-
cada per la Covid-19 un pla 
d’intervenció a l’entorn dels 
edificis de Primer de Maig, 
al barri de Sota el Camí Ral. 
Preveu la millora de l’entorn 
dels edificis, actuacions de 
millora de l’eficiència ener-
gètica i de l’accessibilitat 
dels habitatges i programes 
d’intervenció social i comu-
nitària seguint el model de 
l’antic Pla de Barris impulsat 
pel govern de la Generalitat 
i que va permetre invertir 
uns set milions d’euros al 
barri Congost. Ho va expli-
car l’alcalde, Josep Mayoral, 
aquest dimecres durant la 
signatura d’un conveni de 

col·laboració amb el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edifi-
cació de Barcelona, el Col-
legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya i el Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de 
Catalunya per al foment de 
la rehabilitació i la millora 
de l’eficiència energètica del 
parc d’habitatges construït. 

Mayoral va expressar que 
s’està avançant “per tenir 
projectes en cartera” perquè 
“llavors és més fàcil aconse-
guir recursos” quan surtin 
convocatòries. Els fons Next 
Generation són una opció, 
tot i que encara tenen “un 
horitzó indeterminat” per-
què no s’ha fet una convoca-
tòria per a la presentació de 
projectes. Amb tot, una inter-
venció als edificis de Primer 
de Maig encaminada a la 
reducció de la despesa ener-
gètica dels habitatges sí que 

podria casar amb el propòsit 
dels nous fons europeus. 

“UN REPTE MAJÚSCUL”

Per Mayoral, la reforma del 
parc d’habitatges existent 
és “un repte majúscul”. Per 
això, va denunciar que fins 
ara “no hi ha hagut políti-
ques d’acompanyament a la 
reforma d’habitatges, com 
tampoc hi han estat en la 
construcció d’habitatges 
públics”. “El món local ha 
demostrat que, quan hi ha 
recursos, sap fer transfor-
macions”, va afegir l’alcalde, 
que, en aquest sentit, va 
valorar que “hi ha camp per 
córrer”. 

El Pla Local d’Habitatge 
(2018-2023) i el Pla d’Actua-
ció Municipal d’aquest man-
dat fan una aposta per a la 
rehabilitació dels habitatges 
per millorar-ne l’accessibi-

litat o fer-los més eficients 
energèticament. També 
s’aposta per la rehabilitació 
de façanes i mitgeres. Per 
això, la regidora d’Habitatge, 
Mònica Oliveres, va ressaltar 
“la vocació per, sostingu-
dament, millorar el parc 
d’habitatges de la ciutat”. I 
en aquest sentit, va ressaltar 
que ajuntaments com el de 
Granollers necessiten “l’ex-
pertesa dels professionals” 
del sector. Per això, “és relle-
vant” l’acord que se signava. 
Josep Lluís Sala, de la dele-
gació del Vallès Oriental del 
Col·legi d’Aparelladors, va 
reivindicar que “la rehabili-
tació no sigui entesa només 
per arreglar allò que cau”. 
“Cal entendre-ho com una 
eina per fer més eficients els 
nostres immobles.” Sandra 
Cinta, presidenta a Barcelona 
del COAC, va apuntar que 
“la rehabilitació també és 
una manera d’ajudar la salut 
de les persones”. Germán 
Palacín, president de la dele-
gació al Vallès del Col·legi 
d’Enginyers, va destacar la 
importància de “minimitzar 
la despesa en les factures 
energètiques que posen en 
perill la situació de les famí-
lies” afectades per la crisi 
econòmica derivada de la 
pandèmia.

El conveni té una vigència 
de quatre anys prorrogables 
durant quatre més. Es crearà 
una comissió de seguiment 
formada per un represen-
tant de l’Ajuntament i un de 
cadascun dels tres col·legis 
professionals presents. Es 
reunirà, com a mínim, un cop 
cada tres mesos. 

Els promotors 
de la ILP del 
Montseny diuen 
que el nou decret 
és “inoperatiu”

Fogars de Montclús

EL 9 NOU

La comissió promotora de la 
iniciativa legislativa popular 
(ILP) del Montseny consi-
dera totalment insuficient 
el decret del govern de la 
Generalitat que amplia en 
més de 17.000 les hectàrees 
protegides per adaptar-les 
a l’espai de gestió del Parc 
Natural i al que forma part 
del Pla d’Espais d’Interès 
Natural. El decret es recla-
mava, especialment, des de 
finals de l’any 2016 quan una 
sentència judicial va anul·lar 
el pla de protecció vigent des 
de 2008.

Per als promotors de la ILP, 
entre els quals hi ha la Coor-
dinadora per a la Salvaguarda 
del Montseny, “l’eficàcia del 
decret es redueix a recuperar 
els límits del parc”. Lamen-
ten que hi ha mesures de 
protecció, ordenació i gestió 
del Parc Natural que queden 
condicionades a la confecció 
d’un nou pla especial i que 
“no s’estableix cap agenda 
per a la seva aprovació”. Això 
“ubica el Parc Natural del 
Montseny en una situació 
d’indefensió evident pel que 
fa a mesures de protecció 
ambiental”, sostenen en un 
comunicat. Recorden, a més, 
que és un risc que “es manté 
des de 2016” i que “podria 
perllongar-se, perfectament, 
fins l’any 2023”. 

També són crítics amb els 
nous òrgans de govern que 
potencien la presència del 
teixit social. Consideren que 
“permeten una exígua pos-
sibilitat de participació de 
les associacions veïnals, cul-
turals i ambientals que hau-
rien de gaudir d’una àmplia 
representació”.

El pla també incorpora intervencions a l’espai públic i accions de caràcter social i comunitari
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