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Fem feina. Som quatre dels onze 
regidors que formem part del Govern 
de la Garriga. Complim amb els 
compromisos electorals i ens encarem 
dia a dia a les necessitats del poble i 
a les demandes de la ciutadania des 
de les àrees que estan sota la nostra 
responsabilitat. 

Fem feina de formiga, sovint al marge  
del cant mediàtic i de la foto institucional. 
Aquests fulls recullen el que hem fet 
des de l’inici del mandat, en què hem 
donat continuïtat a la confiança de la 
gent. Un any en què han passat moltes 
coses al poble i a Catalunya. Malgrat 
les limitacions actuals, els republicans 
fem la Garriga del nou país des de la 
proporció electoral atorgada i gràcies  
al suport continuat de molts ciutadans.

Com diu la regidora Dolors Castellà,  
“en política és tan important fer la feina 
com ensenyar que l’has feta. 
La gent d’Acord+ERC ens hem centrat 
aquest any a fer de gestors  
de les nostres àrees i ens esforcem 
cada dia en fer-ho millor.  
Per això de tant en tant també ho  
volem mostrar a la població i implicar-la 
cada cop més amb les decisions  
que es prenen.”

Al poble, dia a dia



Dolors Castellà
Acció Social i Habitatge

Línies de trebaLL de Les àrees

•	  Acollim de forma integral les persones i famílies a través d’un acompanyament 
social, de suport laboral, formatiu, relacional i de salut;

•	  Millora i augment dels serveis i recursos socials destinats a resoldre les 
necessitats bàsiques d’alimentació, vestit i higiene;

•	  Atenció grupal per la difusió dels serveis i recursos a la població;
•	  Redefinim els serveis i especialitzem els tècnics per millorar i agilitzar la resposta 

a les necessitats de les persones;
•	  Ens basem en el respecte i la participació de les persones interessades en la 

resolució de demandes, fomentant les seves habilitats i capacitats.
accions concretes de Les àrees

•	  Hem creat un servei d’assessorament legal i d’intermediació d’habitatge;
•	 Hem augmentat el nombre d’habitatges d’emergència;
•	 Hem elaborat un estudi d’habitatges buits;
•	 Hem tramitat 100 d’ajuts de lloguer a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya;
•	  Augment del pressupost destinat a ajuts de lloguer, hipoteca i subministraments;
•	  Hem aplicat protocols d’actuació per evitar talls de subministraments bàsics;
•	  Augment de les beques menjador; dels ajuts per a activitats culturals i esportives  

i de suport a l’escolaritat, amb especial atenció als infants amb necessitats  
espefífiques dins i fora de l’escola;

•	  Hem ampliat els serveis de teleassistència, els serveis a domicili, i hem aplicat  
la llei de Dependència en serveis de centre de dia i residència;

•	  Hem realitzat sessions grupals d’acollida i accions transversals adreçades a 
persones nouvingudes per possibilitar el seu ple desenvolupament.

Albert Benzekry
Cultura, Patrimoni. Turisme i Participació

cuLtura

•	  Hem posat en marxa de la venda en línia dels espectacles del Patronat  
a través del nou web www.teatrelagarriga.cat. S’ha augmentat un 77% l’adquisició 
d’entrades anticipades;

•	  L’oferta cultural, els descomptes i la facilitat de compra han suposat  
un increment del públic de la temporada d’espectacles.

Patrimoni

•	 S’ha resturat la coberta de la Doma (amb el suport de la Diputació); 
•	 Estem enllestint estudi sobre la gastronomia garriguenca;
•	  Les Jornades Modernistes consoliden la nostra població dins el circuit 

d’esdeveniments modernistes;
•	 Hem enriquit els elements del Corpus i n’hem fet projecció al país.

turisme

•	 S’ha establert el pàrquing per a autocaravanes, amb el suport de la Diputació;
•	 Hem consolidat la participació a la xarxa Catalunya Termal;
•	 Hi ha un augment constant de l’ús del Centre de Visitants: 
 el 2014, 1.560 persones; el 2015, 3.521 persones;i fins l’agost del 2016, 1.837; 
•	  Igualment, en totes les activitats programades es detecta un augment  

de públic i de grups concertats;
•	  Èxit de l’Arxiu de la Pedra; s’han omplet totes les visites teatralitzades  

a la Doma; visites en anglès i francès; el 2017 apareixerà material en rus.

ParticiPació

•	 Hem impulsat del procés participatiu per definir els usos de Can Luna.

“El nou sistema de compra 
d’entrades ha significat un 

74% d’estalvi en comissions”

 “Cap família s’ha quedat sense 
alternativa habitacional.”

“La constant de la nostra acció 
és superar l’assistencialisme 

crònic per passar a garantir els 
drets bàsics de les persones.”

1.500 € 
75 %

546,08 € 
sense d.



Neus Marrodán
Urbanisme, Medi Ambient i Societat del Coneixement

Lluís Marco
Comerç i Emprenedoria

“Treballem per un poble  
ordenat urbanísticament,  

un ajuntament transparent  
i accessible a través  

de les noves tecnologies  
i en l’atenció personal.”

“Segueixo compromesa amb 
la sostenibilitat, la recuperació 

del riu i l’assoliment d’una  
qualitat ambiental envejable.”

urbanisme

Revisió Pla General d’Ordenació Urbanística: projectes previs que comprenen:
•	 Revisió dels límits del terme municipal; correcció i simplificació de la normativa; 
•	 Plans de protecció de patrimoni; mobilitat; accessibilitat; i inventari de camins.
Gestió urbanística
•	  Estem resolent els expedients més complexos i reducció dels terminis  

de concessió de llicències. 

medi ambient

Gestió de Residus
•	 Hem establert la recollida de deixalles cada dia (abans no es feia el dilluns);
•	  Fem recollida específica de brossa orgànica a restaurants, hotels i botigues;
•	 Hem posat en marxa una deixalleria mòbil a la plaça de Can Dachs.
Qualitat ambiental
•	  Qualitat de l’aire: estem fent proves de diagnosi per fer un pla d’actuació;
•	 Pressionem la Generalitat perquè executi el projecte pantalles acústiques a l’autovia;
Recuperació del riu Congost
•	  Deixarem enllestits i recuperats els trams de Can Noguera i Centre de Visitants;
•	 Reforç de la llera a Pinetons: mur de rocalla per evitar l’esfondrament del ferm;
•	 Continuem la tala de canyes i replantada d’arbrat a la resta de trams urbans.
Jardineria i verd urbà
•	  Contracte de neteja de zones verdes amb una empresa on hi treballen persones 

amb altres capacitats físiques i intel·lectuals; i contracte de jardineria a empresa 
especialitzada en la renovació de l’arbrat i de la lluita biològica contra plagues. 

inversions i obres

•	  Carrer de Calàbria: estem renovant del clavegueram i serveis, i redefinició  
del nou carrer amb plataforma única.

administració eLectrònica

•	  Hem simplificat i tecnificat els tràmits;
•	 Hem estès la xarxa wifi als equipaments municipals centrals i escoles.

“Connectem els nostres  
emprenedors amb  
les necessitats reals  

de comerços i empreses.” comerç

•	  Estem treballant per optimitzar l’oferta global del mercat setmanal no sedentari: 
introducció de parades de producció ecològica de proximitat; estudi del mix 
comercial; retolació de preus dels productes; adaptació de normatives;

•	  Ens hem implicat en les campanyes de dinamització comercial: la Ruta  
del Pintxo, les Bicoques, la campanya de Nadal, la Nit dels Aparadors...;

•	 Hem participat en mostres i fires (botifarra, modernisme...) junt amb Turisme;
•	  Hem donat Suport a les associacions de comerciants i a la dinamització del 

comerç. Els hem potenciat amb ajuts econòmics i la proposta de nous reptes;
•	  Estudi i ajuts a la implantació de noves tecnologies per a la dinamització del 

comerç: sistemes de botiga electrònica, mètodes de localització, etc..

emPrenedoria

•	  Hem mantingut el programa de suport a l’emprenedor, amb atenció  
personalitzada i formació, d’acord amb la Generalitat i conjuntament amb altres 
municipis de la comarca;

•	  Farem una convocatòria immediata i progressiva d’ajuts a persones emprenedores;
•	  Donem suport als projectes de treball conjunt en cooperació (coworking),  

com a mètode de foment de l’emprenedoria.

1.918,23 € 
100 %

488,32 € 
sense d.



ENTREVISTA ➤ MARTA ROVIRA, secretària general d’Esquerra Republicana de Catalunya

El Casal Republicà Can Xic Corder,  
nou punt de trobada i debat

La inauguració a 
càrrec d’Anna Simó, 
vicepresidenta del 
Parlament  
de Cataluya, ha posat 

en marxa el Casal Republicà Can Xic 
Corder, un espai de trobada per als 
republicans de la Garriga.
El local del número 5 del carrer  
de Can Xic Corder obre les portes  
a tothom per generar participació  
i debat polítics a la Garriga, tant  
per a les qüestions locals, nacionals  
o d’interès general.
El Casal Republicà ja ha acollit un 
debat sobre la situació de la Guerra 
a Síria i el fenòmen dels refugiats. 
També ha obert les portes als 
estudiants de la Garriga, que s’han 
pogut preparar per a la selectivitat. 

El dijous 6 d’octubre (19. 30 h.) el Casal 
ha acollit la xerrada Aturem el ‘bullying’ 
amb  l’escriptora Lolita Bosch, autora  
de la novel·la La ràbia, Marta Vilalta,  
de la Direcció General de Joventut  
i Martí Bravo, de les JERC. 
Can Xic Corder també serà un punt  
de debat del procés constituent  
de la República Catalana.

“Els ajuntaments són la base  
del procés de transició”

Com a secretària general d’Esquerra 
Republicana, quin paper juga el par-
tit dins del procés cap a la construcció  
de la República Catalana? 
El paper d’Esquerra Republicana és sumar 
i cosir les diverses sensibilitats del país. 
Ho hem fet sempre. Procurem eixamplar 
els suports a un nou futur per Catalunya, 
l’únic futur viable, una República Catala
na. El nostre partit i la nostra gent fa molts 
anys que treballem per aquest anhel de 
llibertat i progrés social. No defallirem i no 
ens cansarem, i sobretot no ho farem ara 
que som més a prop que mai. 
Com podem convèncer els indecisos 
que cal una República Catalana? 
Perquè tots els catalans, tots, tant si som in
dependentistes, com unionistes com inde
cisos ens beneficiarem de la nova República 
que estem construint. De la mateixa manera 
que patim tots, siguem independentistes o 
no, les conseqüències de romandre a l’Estat 
espanyol: dèficits en rodalies i infraestruc

tures, manca d’autonomia per aprovar no
ves lleis com la de pobresa energètica, dèficit 
fiscal, etc, i tenim l’oportunitat de canviarho. 
L’essència d’aquest procés és construir una 
societat més justa, més neta, més moderna  
i amb més oportunitats. No es tracta de can
viar una bandera per una altra, sinó cons
truir un nou país més just i una democràcia 
d’excel·lència i ferho entre tots. 
El Parlament està treballant el procés 
constituent, com està la situació actual-
ment?
Els 72 diputats de Junts pel Sí (JxSí) i la 
CUP han ratificat les conclusions de la co
missió d’estudi del procés constituent. El 
procés constituent estarà dividit en tres 
fases: una primera fase de procés partici
patiu; una segona fase d’aprovació de les 
lleis de desconnexió amb l’Estat espanyol, 
que donarà pas o bé a la convocatòria d’un 
referèndum d’independència o bé a unes 
eleccions constituents –això és el que es
tem debatent ara políticament; i finalment, 
una tercera fase de ratificació de la consti
tució a través d’un referèndum.

Quin paper han de tenir els municipis 
en el procés que viu el país? 
Els ajuntaments són la base a partir de 
la qual es basteix el procés de transició 
nacional. La força i la legitimitat dels mu
nicipis en un procés de sobirania com el 
que estem vivint és determinant. Perquè 
és d’on es palpa amb més cruesa el dè
ficit fiscal i d’infraestructures i el maltrac
tament financer que vivim dins de l’Estat 
espanyol. És imprescindible que els ajun
taments posin en marxa pràctiques de 
gestió eficient i transparent, que lluitin en 
contra de la corrupció i que recuperin el 
servei a la ciutadania com a valor essen
cial del nou país.
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El jutge Santi Vidal a l’acte 
‘fem feina’:
•	  Aquests exercicis d’informació  

dels regidors seran el pa de cada dia  
a la República catalana;

•	  A tots els processos hi ha moments 
de pujada i de baixada. A partir d’ara 
hi haurà molt poca èpica i molta 
feina;

•	  La feina d’exteriors que fa Romeva 
està donant molts fruits;

•	  Comença un període en què  
passaran moltes coses 

•	  El Nadal del 2017 anirem a un hotel  
i traurem el DNI o el passaport  
de la República catalana;


