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?PDECat-Demòcrates demana al
PSC que «deixi de fer oposició al
Parlament» amb la residència de
gent gran
Àlex Sastre demana ?que es posi l'esforç en iniciar la construcció i accelerar l'acord
amb la Generalitat per concertar places?

La residència s'hauria de construir a les antigues pistes d'handbol. | Google Street View

El grup municipal del PDECat-Demòcrates a Granollers s'ha referit aquest dimarts al projecte
d'una nova residència de gent gran a Granollers
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/28471/granollers/es/reuneix/amb/generalitat/r
esidencia/gent/gran/al/centre) , que fa anys que plana sobre la ciutat però que no acaba de trobar
concreció. I ho ha fet com a resposta a dos fets que s'han produït en els darrers dies: la presentació
a la comissió de Treball, Afers Socials i Famíles d'una moció per part del PSC per demanar a la
Generalitat la construcció d'una residència de gent gran a Granollers; i la signatura d'un protocol
de col·laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i la Generalitat de Catalunya per concertar 50
places residencials i 20 de diürnes i donar llum verda a una residència en aquesta ciutat.
A parer del grup, ?el PSC està fent servir un equipament que la ciutat fa anys que demanda de
manera urgent per desgastar el govern de la Generalitat a través de la oposició parlamentària?.
?Ja sabem que la competència és de la Generalitat, però és de sobra sabut que la disponibilitat
pressupostària del govern de Catalunya és la que és -bàsicament pel deute deixat pel tripartit i pel
dèficit fiscal- i que intentar carregar la construcció de la residència per aquest canal és deixar-la
més temps en via morta?, ha declarat Àlex Sastre. ?De fet, els grups que donen suport al Govern
van rebutjar la moció i van justificar que la via és la concertació de places?, ha afegit.
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Sastre ha recordat les declaracions que va fer Josep Mayoral, durant la campanya electoral del
2015, ?on ja assumia que el projecte de residència hauria de tenir una base majoritàriament
municipal?. ?Tenint en compte aquestes declaracions, l'actuació de Jordi Terrades al Parlament
no es pot entendre des de la voluntat de desencallar el projecte sinó de fer-ne una arma
parlamentària contra la Generalitat. I això és una falta de respecte a la ciutadania de Granollers?,
ha acusat.
En contraposició, Sastre s'ha referit a una notícia del passat 6 de desembre, on l'alcalde de Molins
de Rei -Joan Ramon Casals, del PDeCAT- signava un conveni de col·laboració amb el conseller
Chakir el Homrani per tal que la Generalitat financés 50 places residencials i 20 de diürnes, i amb
el compromís que l'Ajuntament tirés endavant la construcció de la residència. ?Demanem a
l'alcalde i a l'equip de govern que prenguin exemple de la bona feina, que requereix del diàleg
discret i sense interferències parlamentàries que només pretenen desgastar, i intensifiquin les
converses amb la Generalitat per concertar aquestes places. I aleshores, que compleixin el pacte
signat amb el nostre grup en els pressupostos del 2018 mitjançant el qual es feia una primera
partida per tirar endavant la construcció de la residència tan bon punt s'arribés a un acord amb la
Generalitat?.
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