
El
 G

ar
ri

c 
 I  

ju
lio

l-a
go

st
 2

02
1 

 I  
nú

m
. 1

98

28

El Consistori

Fem que passin coses

Fa dos anys vàrem iniciar un mandat donant el 
suport a l’alcaldessa Dolors Castellà i assumíem 
responsabilitats de govern per fer que passessin 
coses. Govern republicà és anar molt més enllà de 
despatxar els serveis d’una institució o de satisfer 
qüestions sense visió global de poble. Ens preo-
cupem de d’administrar els recursos de tothom 
amb la màxima equitat, i solidàriament amb la 
gent està en risc.e en la resposta a les noves ne-
cessitats.
Estem endreçant la hisenda local; s’ha aconse-
guit aprovar la Relació de Llocs de Treball; estem 
ampliant les possibilitats de l’administració elec-
trònica, la transparència i la participació; i mentre 
es fa front als efectes de la pandèmia, tirem enda-
vant projectes transformadors de poble. Viure a la 
Garriga fa vint anys no és el mateix que gaudir-ne 
ara. El model de poble s’escriu, per exemple, amb 
un nou pla urbanístic o aturant el creixement in-
sostenible de Can Violí. La Garriga és parc natural 
del Montseny, però no és un poble residencial, 
sinó que també ha d’acollir centres de treball i 
serveis de qualitat.
També ens preocupem d’altres coses que passen 
encara que no depenguin de l’ajuntament: les 
infraestructures, el model energètic o l’educació. 
Vetllem perquè ens informació de primera mà i 
poder influir en favor dels interessos del poble. 
Feina de despatx més enllà de tot el que corre per 
les xarxes socials o les legítimes i necessàries re-
clamacions de carrer.
Fem que passin coses, i aquests dies hem de 
celebrar el paper d’Esquerra a les diferents ins-
titucions. Molt lluny de la solució que desitgem, 
l’amnistia, farem que els indults a presos i preses 
polítiques obrin l’etapa de la resolució del conflic-
te. El nostre objectiu: el major benestar possible 
per la ciutadania, per tant, l’autodeterminació i 
la independència. Però primer hem d’acabar els 
3.000 casos de represàlies i el retorn de les perso-
nes exiliades.
Al costat de la gent de la Garriga, a la Generalitat o 
més enllà, fem que les coses passin!

La Garriga, Juny de 2021
Amb l’aixecament de les mesures i el progrés de les 
vacunacions, de mica en mica anem veient la llum 
al final del camí, la Garriga va recuperant vida. Amb 
la celebració del Corpus comença una nova etapa 
de recuperació social i cultural al poble i volem fe-
licitar un cop més a totes les associacions i veïnat 
que ho heu fet possible. Tanmateix, és un orgull que 
al nostre municipi hi hagi una vida cultural molt 
rica, gràcies a tots vosaltres la Garriga és un petit 
municipi amb una gran diversitat cultural. 
Junts per la Garriga tornem a posar èmfasi en la 
necessitat de consumir al comerç local. En aquest 
sentit fem públiques diverses campanyes de pro-
moció del comerç i la restauració garriguenca. 
D’aquesta manera, entre tots i totes, contribuirem 
a que es mantinguin les persianes aixecades. Per-
què creiem en la prosperitat del nostre poble vo-
lem gaudir d’una economia local eficient i sanejada 
al servei dels comerciants, dels empresaris i de la 
ciutadania. En aquest sentit encapçalem l’oposició 
a l’endeutament desmesurat al que  ens condueix 
l’actual govern municipal. Des de Junts donem su-
port al projecte ludicoesportiu de Can Terrers, però 
tenint en compte les prioritats socials i la situació 
financera de l’Ajuntament creiem oportú que es 
faci esglaonadament per no comprometre el nivell 
d’endeutament actual i poder fer front a les contin-
gències i altres inversions més modestes, però tam-
bé necessàries. Aviat celebrarem la festa major del 
nostre poble i us convidem a participar i a gaudir 
dels actes programats, sempre respectant les me-
sures sanitàries. Confiem que, tan la festa com la 
tranquil·litat del veïnat siguin mútuament respec-
tats. Des del grup municipal i com a partit, 
Junts per la Garriga seguim a la vostra disposició i 
treballem per crear l’alternativa de canvi. No dub-
teu en posar-vos en contacte amb nosaltres a tra-
vés de les xarxes o per correu electrònic a: lagarri-
ga@junts.cat . Bon estiu i bona festa major! 

Presentació d’ARRAN la Garriga: 
l’alternativa juvenil garriguenca i 
dels Països Catalans

Des de la CUP la Garriga, i sent fidels a la nostra ma-
nera d’entendre la representativitat institucional, hem 
cedit aquest espai a ARRAN la Garriga, organització 
juvenil que treballa per la transformació social.
El passat 8 de maig va tenir lloc la presentació de 
l’assemblea d’Arran la Garriga, organització juvenil 
de l’Esquerra Independentista. La jornada va comp-
tar amb la participació d’organitzacions locals, 
comarcals i nacionals: la Garriga Societat Civil, el 
Sindicat de Poble de Vilamajor, la Coordinadora per 
la Salvaguarda del Montseny, la CUP de la Garriga, 
Endavant-OSAN i les portaveus d’Arran. 
Aquest acte suposa una nova etapa a la història 
del moviment juvenil i del conjunt de l’Esquerra 
Independentista garriguenca. Els inicis exactes de 
l’Esquerra Independentista a la Garriga són incerts, 
però es podria dir que el tret de sortida el dóna l’or-
ganització d’un grup de joves al voltant del Casal 
Independentista i Popular “La República” a principis 
dels 2000, i es consolida amb la presència de garri-
guenques que militaven en el Moviment de Defensa 
de la Terra (MDT).
Aquesta assemblea de joves formava part de la 
Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra 
Independentista (CAJEI). La República, però, es va 
dissoldre i van ser les més joves les que van decidir 
crear la Bordalla, que es va presentar públicament 
el 2010. 
La Bordalla, amb la voluntat de treball exclusiva-
ment local, va decidir deixar de formar part de la CA-
JEI. La creació d’Arran la Garriga beu, doncs, d’una 
trajectòria organitzativa juvenil del nostre poble i té 
com a objectiu principal seguir cridant al jovent que 
tingui la intenció d’organitzar-se en un espai d’apre-
nentatge col·lectiu, de debat, de plantejament d’ac-
tivitats locals i de cohesió amb el teixit associatiu. 
Però no només des d’una òptica local, sinó també 
contribuint a la dels Països Catalans mitjançant l’es-
pai que ens ofereix Arran. Un espai de trobada entre 
totes les joves que formen part d’aquest projecte. 
Entenem Arran com un espai de formació i d’enqua-
drament de joves militants cap a una vida de mili-
tància revolucionària.
Jove organitza’t i milita a ARRAN la Garriga!

web: www.esquerra.cat/lagarriga
twitter: @ercambacord
facebook: ercambacord
instagram: @ercambacord
@: lagarriga@esquerra.cat

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

Fem poble.  Bon estiu!
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Mitja legislatura decepcionant i 
preocupant

Tot just hem arribat a l’equador de la legislatura 
provarem de fer un petit balanç.
El que portem de legislatura el podem qualificar 
amb 2 paraules: decepció i preocupació.
Decepció perquè esperàvem noves formes de go-
vernar basades en més diàleg i consideració a la 
feina de l’oposició. En canvi, tenim un Govern cada 
vegada més “bunkeritzat” al que li costa convocar 
comissions de treball i arribar a consensos amb 
l’oposició (i mirin que n’és de diversa a la Garriga).
L’altre adjectiu per definir la legislatura hem dit que 
era preocupació. Molta preocupació per l’estat del 
nostre municipi, pels efectes de la pandèmia sobre 
els nostres veïns i veïnes i sense oblidar-nos de la 
preocupant situació de les finances municipals.
Tenim un greu problema amb el pressupost mu-
nicipal, doncs és un pressupost amb problemes 
estructurals greus. Ara mateix els comptes no qua-
dren, gastem més del que ingressem i el Govern 
d’ERC en lloc de fer retallades i ajustos el que fa és 
augmentar cada vegada més la despesa del capítol 
de personal de l’Ajuntament, endeutar-nos brutal-
ment amb crèdits bancaris i augmentar la ja de per 
sí alta pressió fiscal que tenim al nostre municipi.
Dades. Les despeses en sous del personal augmen-
taran aquesta legislatura un 25% (uns 2 milions 
d’euros). ERC ha demanat en dos anys 4.5 milions 
d’ euros en crèdits bancaris -gairebé el mateix que 
es va demanar tota la legislatura anterior- elevant 
així la ràtio d’endeutament d’un 12% al 40% amb 
uns crèdits que s’han de pagar en 10 anys.
I en plena crisi el Govern el que està fent és fre-
gir-nos als garriguencs amb augments d’imposts i 
taxes.
Aquesta política econòmica de despesa incontro-
lada, fa que aquest Govern sigui un veritable perill 
per l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament i ens va 
apropant, cada vegada més, a uns comptes inter-
vinguts o, si més no, a que ens veiem obligats a fer 
un pla de sanejament financer. 
Amb dos anys de Govern d’ERC més la suma dels 
no adscrits, la Garriga està pitjor avui que al co-
mençament de la legislatura.

L’habitatge és un dret bàsicFinal de curs escolar: El suspens del 
Govern Municipal

Fa un parell de setmanes que el curs escolar ha 
finalitzat. Un curs escolar molt difícil on la pandèmia 
i els seus protocols han marcat el dia a dia de tots els 
i les alumnes.
En un context tan difícil, els professors i les famílies 
esperaven trobar el suport del govern municipal, 
però la sensació que nosaltres hem pogut percebre 
no és aquesta, moltes famílies han expressat 
públicament i en privat la seva disconformitat amb 
les decisions de l’equip de govern, que han sigut poc 
consensuades i d’esquenes als plantejaments de 
professors/es i famílies. 
Ara que acabava el curs escolar volem destacar 
algun dels suspensos més notables del nostre equip 
de govern:
1) Obres de l’Escola Pinetons: Tot i que sembla 
ser que es faran durant l’estiu és un problema que 
s’arrossega des de fa molt anys. Es necessari fer una 
actuació contundent a l’Escola per garantir que en 
el proper curs no tornin a tenir els problemes que 
any rere any pateixen quan arriben les pluges. Volem 
una escola segura.
2) Pèrdua d’una línia de P3 al Puiggraciós: En els 
últims mesos hem sentit parlar molt d’aquest 
tema. El nostre partit juntament amb altres partits 
i associacions del municipi hem sigut proactius en 
recollir signatures per presentar petició al equip de 
govern. No ens podem permetre perdre una línia, 
sinó el que hem d’aconseguir es reduir el número 
d’alumnes per grup.
3) Obres de millora al Giroi i al Tagamanent: Hem de 
saber adequar les nostres escoltes als moments que 
viuen. Les famílies ho reclamen.
Com podeu veure son molts fronts que la regidoria 
d’Educació i el govern en general han de fer front. 
Nosaltres li estendrem la mà al govern i treballarem 
del costat de les associacions de famílies i el 
professorat per tal de intentar fer realitat les 
seves demandes. Des de la responsabilitat d’un 
ajuntament amb un deute estructural, però amb 
el compromís de donar prioritat a les escoles 
per davant d’altres inversions no tan prioritàries. 
Esperem que el nou curs s’encari amb un compromís 
real amb tota la comunitat educativa!

twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

web: lagarriga.socialistes.cat
twitter: @PSClaGarriga
facebook: partit.delssocialisteslagarriga
instagram: @psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

Els regidors No adscrits creiem fermament que 
l’habitatge és un dret bàsic i, per això, en aquest 
mandat dirigim gran part dels nostres esforços cap 
aquest àmbit. Tothom parla sempre d’Habitatge, 
però la realitat és que al nostre poble s’han fet po-
ques polítiques actives en Habitatge. Bàsicament, 
els governs anteriors s’han limitat a gestionar sub-
vencions supramunicipals d’ajuts per pagar deutes 
o factures relacionades amb les llars de famílies 
amb problemes, és a dir, s’han fet polítiques pal·lia-
tives. Seguirem fent aquestes polítiques d’ajuts, i 
tant, però ha arribat el moment de fer polítiques ac-
tives en Habitatge. Pobles del nostre entorn tenen 
habitatges públics de lloguer. A la Garriga actual-
ment tenim 0 habitatges municipals per a lloguer 
social. És evident que fins ara cap govern municipal 
no ha cregut que fer Habitatge Públic de lloguer era 
una necessitat. Nosaltres tenim el convenciment 
que hem de fer tot el que estigui a les nostres mans 
per evitar que els i les joves garriguencs i garriguen-
ques que s’emancipen, hagin de marxar del nostre 
poble. Tots sabem que hi ha pocs habitatges de llo-
guer, i els que hi ha estan a uns preus massa alts. I 
què estem fent per solucionar-ho? Estem activant 
una campanya per tal de fomentar la Borsa d’ha-
bitatge de lloguer. Volem que la gent que te pisos 
buits els posi a la borsa per tal que nosaltres ens 
encarreguem de TOT i així, poder posar a disposició 
dels sol·licitants uns habitatges amb un lloguer un 
20% per sota del preu de mercat. També, i el més 
important, tenim l’objectiu de construir, a la Plaça 
de la Pau, 15 habitatges municipals que destinarem 
a lloguer, bàsicament per joves. Seran els primers 
habitatges públics que farem a la Garriga i estem 
convençuts que no seran els últims!! I n’estem con-
vençuts perquè creiem que l’HABITATGE ÉS UN 
DRET BÀSIC.


