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L’adolescència té la paraula
Es constitueix el primer Consell d’Adolescents de la Garriga

Opinió dels grups polítics

PDeCAT: 

aquest nou projecte que s’inicia  des de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Garriga. Amb ell, es crea un espai de diàleg on joves 
i adolescents fan saber les seves opinions i participen activament del govern municipal des de la seva visió i opinió. Un projecte que pocs 

Acord:

Ampliar sectorialment els consells suposa tenir més eines per escoltar, decidir i fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la participació 
ciutadana.

CUP:

C’s: 

tan positiva com la mencionada dels infants.
PSC: 

i educar en la transformació del futur.
SI: 

només ens faltarà el de la Gent Gran.
ICV:

com a persones.

E n  p o r t a d a

D
jecte amb nois i noies de més de 12 anys.

expressar idees i pensaments i on podrà proposar accions 
per a transformar el municipi.

dos consellers o conselleres de 1r i dos més de 2n respecti

de 1r i un de 2n, de cada centre.

desembre, la Garriga es posiciona com un dels primers mu

només un 12 % són d’adolescents.
 

Consell d’Infants

ment consolidat, on els nens i nenes fan sentir la seva veu so
bre els temes del municipi que els interessen i els preocupen, 

el poble en general, van participar i avaluar l’activitat Desper-

ta Holmes
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Treballar per a la infància és invertir en futur

Amb les millores al mercat: fem poble

Els diners al carrer, no al calaix

que vam crear a l’inici de la legislatura, com les activitats infantils que proposem cada darrer més de l’any, són l’exemple d’una tasca que ens permet 
seguir treballant en l’objectiu de convertir el nostre municipi en un poble amable per a les nostres nenes i nens. 

agents que intervenen en l’etapa de la infància i compartir l’objectiu marcat de manera transversal entre les diferents àrees de l’Ajuntament, és prio
ritari per seguir fent passes cap a un projecte de futur per a la Garriga, on els infants en tinguin un paper protagonista.

que fem poble.

Garriga, ja que a casa tenim de tot i amb la qualitat i el bon servei que ens donen els nostres comerciants, botigueres i botiguers.

l’equip de Govern.

aquest motiu cal gastar la despesa prevista per al poble.

a augmentar la partida de romanent, que acaba sent un cul de sac de tresoreria.  

gastar 4 milions i escaig en obra pública.
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La Consitución Española en la Garriga: garantía de paz, libertad y progreso

El valor de les petites coses

La unitat del regne d’Espanya, per sobre la llei

En defensa de la bona qualitat de la sanitat pública

España se constituye en un Estado 

social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; y 1.2: La soberanía 

nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado

professionals de la salut.

laborals i professionals.

pacients per metge, incrementar el número de professionals, acabar amb les llistes d’espera,…

presentem moció en defensa del sistema sanitari i de l’atenció primària de salut.

gueram. 

cas no sabia a que es referia.

no serveixen de res.

la forma més ràpida possible.


