Declaració de la C-17
Els alcaldes i alcaldesses dels municipis de Canovelles, Granollers, la Garriga,
les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Manlleu, Mollet del
Vallès, Montmeló, Olot, Parets del Vallès, Puigcerdà, Ripoll, Torelló i Vic.
Afirmen:
Que el corredor viari i ferroviari de la C-17 constitueix un dels principals eixos
de l’activitat productiva de Catalunya.
Que el corredor de la C-17 ha estat històricament desatès en termes d’inversió
en infraestructures viàries i ferroviàries.
Que l’impacte econòmic del desenvolupament del corredor de la C-17 és un
actiu d’efectes multiplicadors per a tot Catalunya que convé potenciar.
Que el marc de col·laboració entre els municipis del corredor de la C-17 s’ha
reforçat en els darrers anys.
Constaten:
Que les infraestructures projectades per potenciar el desenvolupament
econòmic del territori a l’entorn de la C-17 no avancen al ritme que reclama la
necessitat social i la capacitat productiva del territori.
Que els avenços en la interacció i la comunicació entre els diversos agents del
territori generen impactes econòmics i socials altament positius en camps com
el comerç, el turisme, la indústria o la promoció econòmica.
La voluntat de reforçar els llaços de col·laboració entre els agents econòmics i
socials del corredor de la C-17, així com les potencialitats dels seus actius.
L’existència d’una agenda compartida de projectes estratègics en el camp
les infraestructures, la promoció econòmica, el turisme, la formació i
coneixement, l’activitat industrial, el comerç, la creació d’ocupació i
potenciació del patrimoni cultural i natural, entre d’altres, que recull
document marc de la C-17.
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Acorden:
1. Impulsar una xarxa de col·laboració publicoprivada per a promoure,
defensar i enfortir l’activitat econòmica del territori de la C-17.
2. Validar els projectes estratègics identificats en el document marc de la
C-17 i cooperar en el seu desplegament.
3. Convidar a tots els municipis de l’entorn de la C-17 i a les entitats i
empreses del seu teixit social i econòmic a participar en la iniciativa.

Granollers, 27 de novembre de 2013

