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Som a la fase central del mandat 
municipal 2015-2019. Després d’una 
primera etapa de projecció, ja és 
prou visible la nostra acció  
de govern a l’ajuntament. Des 
de les àrees que gestionem els 
quatre regidors d’Acord i Esquerra 
Republicana estem satisfets de fer 
balanç de la feina feta.  
El nostre compromís és fer la 
Garriga del nou país, i des dels 
llocs de responsabilitats ja fem 
pinzellades de com volem la 
república que farem, i que votarem 
el proper 1 d’octubre de 2017. 
La política participada ha 
de ser una de les aportacions 
històriques en una república del 
segle XXI, i un primer avenç són 
els pressupostos participatius 
del 2018, que es podran celebrar a 
través de mecanismes contrastats 
perquè tothom tingui les mateixes 

facilitats per decidir. Comencem 
amb una quantitat notòria però per 
Acord+ERC, aquesta partida ha de 
créixer.

Acció social
La república és indestriable d’una 
millora de la qualitat de vida de  
la gent. És una eina per garantir  
la igualtat d’oportunitats socials  
i per no perdre ningú en el progrés 
econòmic. Per això garantim les 
condicions mínimes: habitatge, 
salut, nutrició, formació i feina. 
L’àrea d’Acció Social ha incrementat 
exponencialment els ajuts per al 
lloguer i el pagament d’hipoteques, 
de manera que hem evitat 
nombroses situacions de pèrdua 
d’habitatge i de marginació.   
I una república com la que farem 
també vol un comerç de proximitat 
a l’abast dels habitants de pobles 

Fem feina

com la Garriga. Des de l’Àrea de 
Territori i la de Comerç apostem 
per un eix comercial acollidor, 
amb negocis de qualitat i amb 
un bon encaix amb els residents. 
Així ho ha constatat tothom 
amb la transformació del carrer 
Calàbria i ben aviat començarà la 
transformació del tram cèntric del 
carrer dels Banys.
Ben aviat també viurem la fase 
participativa de la reforma del pla 
urbanístic general, en què tothom 
es podrà implicar en el model de 
poble per a les  
properes dècades. 
Fruit de la participació també  
ha estat  la definició del pla d’usos  
de Can Luna com a fase prèvia  
a les obres que a final d’any han 
d’iniciar l’anhelat espai d’activitat 
cívica  i cultural que la Garriga 
necessita des de fa tant de temps.

i fem república des de la Garriga
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Pressupostos 
participatius

Ajut  
a l’habitatge

Pla urbanísitc, riu 
i eix central

Beques per als casals
Llibres fins al batxillerat

Ajuts a l’habitatge

Ajuts a la dinamització del comerç
Recursos per a l’emprenedoria
Comerços al mapa de Google

Eix peatonal
Planificació urbanísitica

El riu, com mai!

Can Luna
Pressupostos participatius

Memòria



Acció Social i Habitatge, Dolors Castellà Comerç i Emprenedoria, Lluís Marco

Un cop superada la meitat del mandat observem  
el compliment dels objectius del Pla d’Actuació Municipal. 
Objectiusl’àrea: 

 ✔ La dinamització comercial;
 ✔ El foment de l’espai per l’emprenedoria; 
 ✔ La creació d’eines per a la millora  
de l’activitat comercial. 

Accions:
 ✔ Fomentar encara més les 

accions destinades a la 
dinamització comercial, vist 
el panorama complicadíssim  
que ens vam trobar en 
arribar a l’àrea.

 ✔ Plans de subvenció per a 
les entitats de comerciants, 
eina que haurà de 
contribuir en la seva professionalització,  
la formació i la gestió, fomentant l’associacionisme.

 ✔ Subvencions a les persones emprenedores a l’atur que 
decideixen atrevir-se a engegar un projecte d’empresa.

 ✔ Millora del mercat setmanal, capaç ja d’oferir productes 
ecològics de proximitat. Previsió de grans canvis en un 
futur proper, incloent-hi la nova reglamentació.

 ✔ Visita virtual dels comerços a través de l’empresa 
garriguenca Google Capture.

 ✔ Inici dels treballs de cohesió d’una associació  
de coworking. Estudi de plans d’ajut i de reforç.

Per a la segona part de legislatura, ens proposem 
incrementar tots els treballs engegats, però alhora, posar 
en funcionament les eines per analitzar i avaluar tots els 
projectes, per fer-los realment útils a la nostra ciutadania 
i determinar quan no ho són, i poder-los descartar 
objectivament.

Dos anys de feina en les accions de govern més invisibles 
i que no surten a la foto. Treballem per les persones i amb 
elles, des de les seves necessitats més bàsiques, que pels 
republicans són drets.  Volem que tothom visqui amb 
autonomia i es pugui autogestionar en el seu projecte  
de vida en igualtat d’oportunitats.
Objectius i accions de l’àrea: 

 ✔ Augmentem i millorem els serveis i els recursos disponibles  
i els posem a l’abast de la població de forma efectiva  
i transformadora.

 ✔ Elaborem bases el més justes possible perquè les persones 
i famílies accedeixin als serveis i recursos a què tenen dret.

Àrea d’Acció Social
 ✔ Equip tècnic reestructurat 
per donar servei àgil 
i eficaç. Agendes 
dinàmiques. 4.753 
actuacions adreçades  
a persones durant el 2016 i 
fins el dia d’avui.

 ✔ Sistemes d’informació a la 
població per tramitar els serveis i recursos disponibles.

 ✔ Nous ajuts per a casals d’estiu i Nadal.
 ✔ Nous ajuts per a llibres i material incloent batxillerat  
i cicles formatius.

 ✔ Noves acreditacions de coneixement de l’entorn  
i mòduls per a persones que han de regularitzar la seva 
situació al país.

Àrea d’Habitatge
 ✔ Nou ajut per accedir  
a un habitatge de lloguer.

 ✔ Augment i consolidació del 
servei legal especialitzat 
d’intermediació d’habitatge 
amb 68 persones ateses 
entre el 2016 i el 2017.

 ✔ 372 visites el 2016 al Punt 
d’Informació d’Habitatge  
i 276 el que portem de 2017.

 ✔ 231.498€ per a l’any 2016 aplicats a llars de la Garriga 
procedent d’ajuts al lloguer de l’Àrea d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya.

 ✔ 277 llars de la Garriga amb ajuts de lloguer o hipoteca 
durant el 2016 provinents de l’Àrea d’Habitatge de la 
Generalitat o bé de l’ajuntament de la Garriga.

Mitjana mensual de 689,00 € 
bruts sense dedicació

(no té nòmina de l’Ajuntament: 
rep ‘indemnitzacions’ per tasques 

governatives)

 Mitjana mensual de 617,32 € 
bruts sense dedicació

231.498 € 
d’ajuts al lloguer de 

l’Àrea d’Habitatge de la 
Generalitat (2016)

Llibres escolars
ampliem ajuts per a libres  

al Batxillerat i cicles 
formatius

Ajuts al comerç
Suport a les associacions 

per a la professionalització  
i modernització

síno
Portem el Sí fins la victòria

Demaneu els braçalets del Sí 
a acord@acord.cat 
o per twitter @acordxlagarriga



Territori, Medi Ambient, Societat del Coneixement 

Cultura, Patrimoni, Turisme 
 i Participació

Àrea de Participació
Pressupost participatiu, fins avui 
inèdit a la Garriga, amb més de 400 
propostes per a la despesa  
de 150.000 euros.  

Àrea de Cultura, Patrimoni i Turisme
 ✔ L’oferta del Patronat consolida  
una mitjana de 160 espectadors  
per sessió.

 ✔ Presència de la Garriga a les 
Jornades Modernistes, les Jornades 
Europees de Patrimoni  
i a les diferents fires i trobades 
arreu de Catalunya.

 ✔ Pla de restauració i manteniment  
de la Doma (en col·laboració amb 
Diputació i Generalitat).

 ✔ Estacions interpretatives a can 
Terrers, Rosanes, i riu Congost.

 ✔ Edició dels documentals La Garriga 
rural i Gent d’aquí i d’allà,  
ampliant la memòria històrica més 
enllà de la Guerra Civil.

 ✔ Suport actiu a la millora de la 
cavalcada de Reis i Festa Major.

 ✔ Propera senyalització del pàrquing 
d’autocaravanes de can Terrers.

El Centre de Visitants Lluís Viñas es 
consolida com a oficina de turisme i 
Punt d’Informació del Montseny: ofereix 
8 itineraris guiats i/o teatralitzats, en 
diferents idiomes, consultables al web 
visitalagarriga.cat, amb passejades 
virtuals a diferents indrets patrimonials.

 1.958,14 €/mes bruts (x14) 
75% de dedicació

2.610,85 €/mes bruts (x14)
100% de dedicació

Albert Benzekry, 4t tinent d’alcalde

Neus Marrodán, primera tinent d’alcalde

Àrea de Territori
 ✔ Revisió del nou Pla d’Ordenació Urbanística municipal: entrem a la fase 
d’Avanç, amb un debat participatiu per pensar en la Garriga del futur, també 
mitjançant els estudis de mobilitat, de sostenibilitat ambiental  
i de protecció del patrimoni.

 ✔ Reducció de la burocràcia per a obtenir permisos 
d’obres i d’activitats. 

 ✔ Després de la rehabilitació dels carrers de 
Calàbria i de la Doma, ara comencen les obres 
del tram cèntric del carrer dels Banys. Apostem 
per una mobilitat que pacifica el trànsit i fem 
els carrers a la mida de les persones.

Medi ambient
 ✔ Contenidors de residus amb xip que permeten controlar el servei de recollida 
i millorar-ne  
els recorreguts.

 ✔ Ampliació del nombre de contenidors de recollida selectiva a tot el poble.
 ✔ Restabliment de la recollida d’escombraries el dilluns i més neteja de carrers 
cada dia de la setmana. 

 ✔ Campanyes per incrementar el reciclatge i reduir l’incivisme: més recollida 
de trastos el dilluns; recollida de restes de jardineria a domicili a tot el poble; 
deixalleria mòbil a la plaça de Can Dachs.

 ✔ Estudi sobre nous models de recollida que ens ajudin a acomplir els estàndards 
de reciclatge.

 ✔ Nova gestió del verd urbà, amb unes 
prescripcions tècniques rigoroses: aconseguir la 
millora de l’arbrat mitjançant la lluita biològica 
integrada i la no aplicació de productes tòxics; 
voluntat de fer contractació  socialment 
responsable: treballem amb una empresa  
que és un centre especial de treball. 

 ✔ Participació de la taula comarcal de qualitat 
ambiental.

 ✔ Bonificacions en taxes i impostos per a ús de renovables
 ✔ Recuperació de la llera del riu Congost: reconstrucció de tal·lusos i recuperació 
dels espais biològics de les lleres i les riberes del riu.

 ✔ Manteniment i reobertura del camí fluvial: volem viure de cara al riu.

Remodelació de l’eix central,  cap a un nou model de poble

Pla urbanístic
a la tardor, procés 

participatiu per definir  
el model de poble

Verd urbà
tractament biològic sense 

productes tòxics



L’assemblea d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de la Garriga ha escollit Santi 
Vigas com a president de la secció local. Jordi Filbà deixa el càrrec per iniciar una nova 
etapa professional als Estats Units. Santi Vigas, enginyer tècnic en telecomunicacions, 
treballarà amb l’executiva local per donar “continuïtat” a la gestió de l’equip anterior, 
ja que “es fa una bona feina”. No obstant això, vol analitzar la situació actual i definir 
quin ha de ser el paper del grup durant la segona meitat de la legislatura.
Entre les prioritats del mandat, figura l’ampliació de la militància i la mobilització  
de les persones disposades a col·laborar amb el republicanisme; així com mantenir-se  
al servei de l’estructura nacional del partit, i a les institucions catalanes, en el procés 
cap a la independència. 
La nova etapa consistirà en “donar suport als regidors a l’ajuntament” i preparar  
les propostes per al proper mandat municipal. L’objectiu final és “guanyar les eleccions 
del 2019: volem guanyar l’alcaldia.” Vigas, es manifesta especialment sensible pel medi 
ambient, la igualtat dona-home, per la gent gran i per aprofitar l’empenta del jovent 
“ja que tenim una secció local molt activa i preparada”.

Segueix la sintonia amb Acord Independentista per la Garriga
Neus Marrodán, presidenta d’Acord Independentista de la Garriga, ha destacat 
l’exemple que Jordi Filbà ha imprès entre el jovent de la Garriga i tota la feina al 
capdavant d’ERC la Garriga i ha donat la benvinguda a la nova executiva republicana.

Santi Vigas, nou president president 
Agraïts amb Jordi Filbà, que inicia etapa professional als EUA

L’executiva d’ERC la Garriga
Santi Vigas, president;
Núria Pardo, secretaria d’organització;  
Lluís Marco, secr. de política municipal;  
Dani Morales, secretaria de finances;  
Elisabet Garcia, secretaria de la dona;  
David Ramon, secr. d’imatge i comunicació.

VOCALIES: Dolors Castellà, acció social; 
Joan M. Cubilla, sectorial; Jaume Ilari, 
organització interna; Júlia Mumany, 
representant de les JERC; i Oriol Ramon, 
relacions comarcals i nacionals.

Jordi Filbà, Neus Marrodán, Santi Vigas

Les JERC pinten un mural  
per la igualtat dona-home
La plaça del Silenci compta amb un 
nou mural pintat per les Joventuts 
d’Esquerra Republicana de la Garriga 
(JERC), una cita de Mary Shelley.  
Recordem així que cada dia és el Dia  
de la dona.
Les JERC de la Garriga continuen la 
seva lluita contra la LGTBfòbia i han 
fet un cinefòrum amb Marta Belinches 
entorn de la projecció del film Pride.

“A partir d’ara, vénen uns mesos decisius, on l’Estat tornarà  
a utilitzar totes les seves armes per aturar el procés,  
i caldrà estar preparats per tornar-nos a mobilitzar  
quan calgui. Mentrestant, continuem explicant els beneficis  
de construir un nou estat entre tots.  
El camí iniciat és imparable, perquè és el de la democràcia.  
Tenim un mandat democràtic, tenim la majoria  
parlamentària, i tenim la determinació de culminar  
la feina i fer el referèndum. Seguim, perquè estem  
guanyant. Seguim, perquè és l’hora de la victòria.”

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Secció local de la Garriga 

Oriol JunquerasMarta Rovira

Sempre en contacte
@acordxlagarriga

ACORD.ERC

@acorderclg

acord@acord.cat

Casal Republicà  
al c. de Can Xic Corder, 5

a hores convingudes


