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MOCIÓ PER L'ADHESIÓ A LA TAULA DE TREBALL PER L'ELABORACIÓ DEL PLA            
ESTRATÈGIC "GIRONA 2030" 

ANTECEDENTS 
 
Enguany ha fet quaranta anys que els Ajuntaments van tornar a ser escollits             
democràticament. Era l’inici d’una nova etapa en què molta gent es va implicar en la               
política municipal amb la voluntat de fer de cadascun dels seus municipis el millor espai               
possible per viure-hi. La lògica era preocupar-se especialment pel seu poble o ciutat, i bé               
que feien. Des de llavors, la societat, les ciutats, els pobles, l’economia i la mobilitat, entre                
molts altres aspectes, han patit una gran transformació. L’aposta per competir entre            
municipis veïns ha perdut sentit (si és que mai en va tenir) i ja és de consens que el futur                    
passa per la cooperació i el suport mutu entre pobles i ciutats amb qui es comparteixen                
problemàtiques i, per tant, solucions. 

Girona i la seva àrea urbana ha crescut, i molt, demogràficament en aquests 40 anys. Si                
agafem els tres municipis que l’any 1979 formaven la ciutat i que avui són tres ens                
administratius separats veurem que la població ha passat de prop de 85.000 persones a              
gairebé 150.000. Els municipis més petits del voltant han tingut taxes de creixement             
demogràfic proporcionalment similars i, per tant, avui podem dir que l’àrea urbana de             
Girona és una de les més importants del país i compta amb una complexitat i diversitat que                 
ens obliga a buscar solucions cooperatives i conjuntes. El “model de vida” de fa 40 anys en                 
què la majoria de la gent dormia, feia vida i treballava en un mateix indret ha canviat                 
substancialment i, en aquesta transformació, Girona hi ha jugat un rol gens menyspreable             
que l’ha convertit en central per tota la població de l’àrea urbana, de la comarca i de la                  
demarcació. Així, doncs, tenim una oportunitat de liderar, innovar i avançar-nos en aquest             
gir en la concepció del municipalisme que tard o d’hora serà inevitable. 

Així mateix, en els últims anys les polítiques d’immediatesa i la dinàmica electoral han              
portat a una definició del projecte de poble que no ha inclòs documents estratègics,              
transparents i debatuts públicament. Aquest procés, en el context comentat anteriorment,           
només té sentit si es fa d’acord amb els municipis veïns com Girona, Salt, Sarrià de Ter,                 
Celrà, Vilablareix, Quart i Sant Gregori que formen part d’aquesta primera “corona            
gironina”. 

Situar on volem ser d’aquí un temps com a ciutat és important. Les anades i vingudes                
serveixen per anar gestionant i innovant, amb encerts que cal reconèixer però també amb              
errors que no es poden oblidar. Tanmateix, cal un marc referencial on incloure totes              
aquestes polítiques públiques que tingui com a objectiu millorar les condicions de vida de              
totes les fornellenques i els fornellencs. I cal que aquest sigui un procés obert, innovador,               
aglutinador i inclusiu. Tant a nivell de poble com a nivell d’àrea urbana on, és cert, que                 
alguns elements com són la gestió de l’aigua, la trama urbana i part del sistema de                
mobilitat ja s’han treballat de forma conjunta. 
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PROPOSEM 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
- PRIMER: El compromís i la voluntat de l’Ajuntament de Fornells de la Selva a participar                
activament en la o les taules de treball del pla estratègic “Girona 2030” on sigui convidat.  
 
- SEGON: Comunicar la voluntat de participar en la o les taules de treball del pla estratègic                 
“Girona 2030” als municipis veïns i a les institucions supramunicipals. 

 
 
Fornells de la Selva, 24 de setembre de 2019 


