
Dolors Castellà, nova alcaldessa de la Garriga 
ERC amb Acord governarà en minoria i cercarà consensos 

3ELGARRIC  |  en portada

Dolors Castellà, candidata d’ERC amb Acord, ha estat 
escollida alcaldessa de la Garriga per a la legislatura 
2019-2023. El Ple de Constitució del nou consistori es va 
fer dissabte 15 de juny a l’Auditori de l’Escola de Música, 
on Castellà va ser investida alcaldessa amb els 6 vots 
favorables de la seva formació i els 2 de la CUP. El PSC 
i C’s van votar en blanc (amb 2 i 1 vot, respectivament), 
mentre que el candidat de Junts per la Garriga, el fins 
ara alcalde Jordi Pubill, va rebre els 6 vots favorables 
del seu grup. Al mateix ple, totes les regidores i regidors 
electes van prendre possessió del seu càrrec.

ERC amb Acord governarà en minoria i en solitari –la 
majoria se situa als 9 escons-, tot cercant “suports pun-
tuals” i “consensos” amb la resta de forces.  El Ple d’Or-
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ganització, on es coneixerà el cartipàs municipal, tindrà 
lloc el proper dimecres 3 juliol a les 19 h, com sempre a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament. 

El Ple municipal per al període 2019-2023 estarà format 
per: Dolors Castellà, Lluís Marco, Neus Marrodan, Lluís 
Rodríguez “Pote”, Meritxell Catalan i Jordi Musquera 
(ERC amb Acord); Jordi Pubill, Montserrat Llobet, Joan 
Esteban, Xavier Bernaldo, Carlota Torné i Juliet Grau 
(Junts per la Garriga); Pep Tarradas i Irene Puig (CUP); 
Àlex Valiente i Carlos Martín (PSC) i Ángel Guillén (C’s). 
A la secció d’opinió d’aquest butlletí s’hi poden conèixer 
les reflexions de cada grup amb representació al con-
sistori sobre aquesta nova etapa política que tot just co-
mença. 

ERC: “Aquesta nova legislatura l’encarem amb la il·lusió d’un gran canvi. El nostre projecte repartirà responsabilitats per 
a tothom qui les vulgui assumir, perquè, tal com anem dient, l’objectiu és aconseguir 17 vots (tots) a cada proposta. Així 
doncs, la participació començarà entre regidors i regidores que no són a govern.”
JUNTS: “Junts per la Garriga treballarà des de l’oposició per tot allò que faci la Garriga millor, per a les persones i amb 
les persones. Serem el far que vigila el govern i també serem al carrer, al costat de la ciutadania. Treballarem pel futur i 
Junts ho farem!”
CUP: “Serà o no serà la legislatura del diàleg. Tenim al davant un repte com a poble per transformar la Garriga. Fer-la més 
social, més inclusiva, més participativa, més feminista i més ecologista. Portem l’Ajuntament al carrer! Governem-nos!”
PSC: “Els Socialistes tornem a exercir un vot de responsabilitat i encetem el mandat comprometent-nos a treballar pel 
futur de la Garriga i fent d’altaveu als garriguencs i garriguenques.”
C’s: “Esperem d’aquest nou govern allò que no van tenir els anteriors: que treballi pel conjunt dels garriguencs, diàleg 
amb l’oposició i dedicació plena a les seves competències. Dit això, serem una oposició ferma quan calgui, dialogant i 
constructiva quan toqui.”
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“Els valors republicans marquen la meva manera d’afrontar les coses i el meu compromís social, des del primer dia. Així ho he aplicat durant tota la 
meva vida personal i laboral. I ara tinc l’oportunitat d’aplicar-ho en aquesta nova etapa al capdavant del consistori. Treball, tenacitat, perseverança i 
compromís social.”

Dolors Castellà, alcaldessa

Les eleccions del 26 de maig marquen un canvi de tendència del vot a la Garriga. El poble decideix que vol fer les coses d’una altra ma-
nera:
- una altra manera de trobar consensos polítics
- una altra manera de relacionar-nos entre els companys i companyes del consistori
- una altra manera de donar resposta a les necessitats de la població
- una altra manera de gestionar el bé comú: de forma transparent, oberta, clara
- una altra manera de comptar amb els ciutadans i ciutadanes: fer-los partícips des de l’inici dels projectes
En definitiva, la ciutadania ens demana molt més: passar de gestionar a governar. Aquest és el nostre repte, i implicar als grups d’aquest 
gran projecte amb totes aquelles confluències que podran millorar la vida de les persones. Saber-les trobar, saber-les consensuar i sa-
ber-les gestionar.
De segur que trobarem punts en comú pels temes generals com el POUM i dels temes quotidians de poble i no menys importants. I ho 
farem d’una altra manera: aquest és el nostre repte.
Ara ens toca liderar el govern perquè així ho ha volgut la ciutadania. Segur que el vostre suport, ajut i confiança seran les mateixes que 
nosaltres hem demostrat fins a dia d’avui. Governar a través de consensos és l’eina més democràtica que tenim al nostre abast.
La nostra capacitat de lideratge i el compromís de tots plegats farà d’aquesta legislatura un trajecte innovador, plural i transformador. Segur 
que ens hi trobarem perquè tots posem la Garriga i la seva gent per damunt de tot. 

Ja fa més d’un mes de les darreres eleccions municipals, aquelles que van deixar un resultat tan igualat que mai 135 vots 
havien estat tan transcendents. Sis i sis regidors per a dos dels tres partits independentistes que hi concorrien, la màgia de la 
Garriga on 14 regidors són independentistes.
Fins aquí tot un somni pel votant independentista. Però a partir del 27 de maig tot son rancúnies, desconfiances per part d’un 
dels socis de l’antic govern cap a l’altre, sensacions que mentre eren els que no guanyaven, callaven. Ara, guanyadors pels 
pèls, giren aquell mitjó que durant 8 anys els ha servit: govern en minoria, diuen. I què en queda? Doncs la irresponsabilitat de 
voler gestionar 19 regidories amb 6 regidors, 3 dels quals sense gens d’experiència municipal.
Tot això sostingut amb un pacte intencionadament no gaire transparent, almenys ni comunicativament ni per les formes, amb 
el PSC/PSOE,  el mateix que d’aquí a uns mesos, a través de la fiscalia i l’advocacia de l’estat, encaminarà als jutges cap a 
una sentència dura al líder del seu partit. Són bojos? No, són polítics. On queda aquella unió de l’independentisme a la Garriga 
que tant es ventaven amb la formació d’aquell espai, ara reconeguda marca blanca, fa vuit anys?
La unió de l’independentisme mor a la Garriga amb el tots contra Junts. Alguns hauran d’explicar-se molt bé, o potser no els 
caldrà... D’aquí a 4 anys ningú ho recordarà.

En política tot val?

Els valors republicans: de la gestió al bon govern
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Comencem!

Volem donar les gràcies a les 1.088 persones que el 26M van decidir fer una aposta per les polítiques transformadores i rup-
turistes. Gràcies per votar la CUP!
En segon lloc volem fer pública la nostra lectura dels resultats electorals. Hi llegim una majoria d’esquerres, independentista i 
una voluntat de canvi per la via del consens i del diàleg.
Entenem que en aquest escenari s’obren oportunitats que interpel·len la CUP: polítiques de transformació social, alliberament 
nacional i coresponsabilitat en la presa de decisions. Una oportunitat per a una nova manera de fer les coses, de fer gestió i 
d’establir noves relacions polítiques. Una oportunitat per defugir concepcions patrimonialistes del govern.
És per això que el passat Ple d’investidura la CUP va votar a favor de la nova alcaldessa Dolors Castellà i Puig. Però no només 
per fer possible aquest canvi de lideratge sinó, també, per escenificar aquestes noves formes de fer política a través del diàleg 
i del consens ja que els nostres vots van ser fruit d’un acord en temes que han de ser cabdals en el proper mandat.
En aquesta línia el dia abans del Ple d’investidura anunciàvem un acord en matèria d’habitatge, de gestió de residus i sobre 
els passos a seguir per definir el model de gestió de Can Luna.
Això és un primer exemple del que ha de definir aquest nou mandat: un govern en minoria crea la necessitat de la recerca 
constant de l’acord, de tenir en compte de forma més efectiva l’oposició i de fer més compartida la presa de decisions. Les 
formes de govern més participades són més democràtiques, no més dèbils.
Per tot això i sense oblidar la coresponsabilitat d’ERC en les polítiques d’aquests vuit anys, considerem que el nostre paper ha 
de ser el d’una oposició constructiva amb la mà estesa per arribar a acords i alhora que no cedeixi en la voluntat de fer girar el 
Ple cap a l’esquerra, el feminisme, l’ecologisme i cap a les polítiques d’alliberament nacional.

Noves majories, noves oportunitats

Passades les eleccions municipals comencem una nova legislatura on el PSC vol tenir molt a dir.
En primer lloc volem agrair al més d’un miler de persones que han confiat en nosaltres per tal de representar-los. Us prometem 
que no us decebrem i treballarem de valent per tal de fer complir el màxim del nostre programa electoral.
El passat dissabte es va celebrar el ple d’investidura. Un ple, on el grup socialista vam decidir votar en blanc, com vam fer 4 anys 
exercint de nou, el nostre grau de responsabilitat, perquè creiem que és la llista més votada la que ha de tenir l’opció de formar 
govern.
És d’aquesta forma que ens trobem amb un govern d’ERC-Acord al capdavant de l’ajuntament. Un govern en minoria, per decisió 
d’ells mateixos, ja que nosaltres hem reiterat moltes vegades la nostra predisposició al diàleg per tal d’arribar a un acord per un 
govern progressista. De moment la nostra proposta no arriba a bon port, a vegades amb arguments que res tenen a veure amb 
el món municipal i la feina que fem dia a dia als nostres ajuntaments.
Tot i això, per part del nostre grup, seguirem treballant encara d’una forma més clara, per buscar acords amb el govern municipal. 
Aquests acords no seran un xec en blanc. Volem veure on es portarà aquest diàleg. Des de la nostra formació hem presentat una 
bateria que ens porten a un acord programàtic de cara als pressupostos de 2020, i si prosperen les nostres propostes donarem 
suport a l'equip de govern. Si no volen que siguem al govern hauran de guanyar-se el nostre suport i el dels nostre electors punt 
per punt, ple a ple.
Seguirem a l'oposició, però construint i fent tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir la Garriga que estimem entre 
tots i totes.

Abans de res i com ja vam fer en el Ple d'Investidura volem agrair des d'aquestes pàgines a les 660 persones que van confiar en 
nosaltres en les passades eleccions del 26 de maig. Serà un honor i un deure representar-les que esperem complir amb nota.
S'obre una legislatura amb canvi de govern. Un canvi necessari amb el qual esperem quedi enterrada, per sempre més, una ma-
nera de governar que ha menyspreat per moments l'oposició i que ha pensat més en una part dels garriguencs que no pas en tot 
el seu conjunt. El deure de la nova Alcaldessa, Sra. Castellà, és tenir present tots els seus veïns, tant els que els han votat com 
els que no i per tant, treballarem perquè així sigui i estalviar-nos errors del passat.
Venim d'una etapa de forta fractura emocional, familiar i social. A Cs tenim clar que ara i sempre cal que ens centrem en les 
competències municipals, que són moltes, deixant de banda discussions que en res ajuden ni a la convivència ni al millor futur 
de la Garriga. No serà fàcil però sí necessari. Nosaltres ho remarcàvem en el Ple d'investidura que més enllà de les profundes 
discrepàncies ideològiques en el tema independentista, Cs, amb el seu portaveu Ángel Guillén al capdavant, vol ser en aquesta 
legislatura que encetem una força dialogant amb ganes de treballar per millorar la Garriga i amb ganes que arribem a grans 
acords en política municipal. Tenim grans reptes per endavant: el POUM, els contractes del servei d'aigües o de la recollida 
d’escombraries, l'habitatge social... Molta feina per als 17 representants escollits i en el nostre cas, molta il·lusió per començar a 
posar fil a l'agulla i buscar, com no pot ser d'altra manera, grans consensos.
I tot plegat no perdent de vista un dels nostres objectius: treballar per intentar encabir el major nombre possible de les 60 pro-
postes per la Garriga que portàvem al nostre programa electoral. Serem una oposició ferma quan calgui, dialogant i constructiva 
quan toqui. Bon estiu a tothom!  

Una legislatura per recuperar el diàleg, l’entesa i el municipalisme


