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Sí, estem vivint uns moments durs, 
especialment pels que creiem que 
la República Catalana és l’eina més 
adequada per assegurar un futur millor 
per a tothom. Veiem cada dia com els 
representants electes afronten un judici 
sense garanties: amb acusacions falses, 
proves inventades, jornades maratonianes... 
Això pot desmotivar la gent. És el que 
vol la maquinària estatal d’Espanya: que 
ens rendim, que veiem impossible tot 
el que ens hem guanyat organitzant un 
referèndum, votant i defensant les urnes, 
fa gariebé un any i mig. 
Ens hem de sobreposar. La violència 
dels aparells de l’estat no fa sinó 
mostrar les seves febleses. Al mateix 

molt +La Garriga, 

gran per iniciar accions determinades 
cap al naixement del nou estat.

Primer, la Garriga 
Esquerra Republicana de la Garriga 
amb Acord portem temps treballant per 
les municipals: fa un any vàrem triar 
la Dolors Castellà com a candidata 
a l’alcaldia, i des d’aquest gener hi ha 
un centenar de persones que treballem 
en les propostes del programa electoral. 
Ens centrem en la Garriga i ens hi 
dediquem de ple. En aquest butlletí 
recollim la feina feta a l’equip de 
govern. Treballem amb responsabilitat 
pel poble, i volem liderar un projecte 
que pot fer molt més per la Garriga!

“Ara, la Dolors Castellà”
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temps, ens obliga a ser encara més 
fortes i forts del que vàrem ser la tardor 
del 2017. Tenim noves oportunitats per 
conquerir espais de llibertats i drets. El 
més important és el triple cicle electoral 
de la primavera vinent.
Proposar allò que volem per als nostres 
barris i per al nostre poble és la manera 
més eficaç d’aconseguir la força més 

Fa un any vàrem triar  
la Dolors Castellà com 
a candidata. La Garriga 
necessita un fort impuls, 
i amb la Dolors podrem 
fer molt +

Neus Marrodán, regidora, Dolors Castellà, candidata a l’alcaldia de la Garriga i Marta Vilalta, portaveu nacional d’ERC



Lluís Marco,  regidor de Comerç i Emprenedoria i Societat del Coneixement

Dolors Castellà, primera tinent d’alcalde, i regidora d’Acció Social i Habitatge

Aquests quatre anys hem millorat els 
serveis i augmentat els recursos. Hem 
treballat en la prevenció de situacions 
de risc. Ara ja podem fer un nou pas 
que ens porti a la igualtat real 
d’oportunitats, a través, per exemple, 
d’una nova tarifació social del serveis 
municipals; la construcció 
d’habitatges socials i la garantia real 
de l’accés als serveis i recursos per 
part de tota la població.

Quatre anys de suport a empreses i comerços

Les accions d’aquest mandat
• Realització d’un estudi d’habitatges buits i elaboració del pla 

municipal d’habitatge.
• Creació de la borsa d’habitatge de la Garriga.
• Consolidació i augment dels ajuts a l’habitatge per obtenir un 

contracte de lloguer i mantenir-lo.
• Adquisició d’un nou habitatge per a emergència.
• Projecte de construcció de 54 habitatges socials de lloguer.
• Consolidació del servei d’assessorament legal i d’intermediació.
• Obertura del rober municipal a Can Luna.
• Aplicació de protocols d’actuació per evitar talls de subministraments 

bàsics, i atorgament de subvencions per deutes, i conveni 
amb Sorea.

• Ampliació del banc d’aliments amb productes frescos.
• Projectes per a persones nouvingudes, acollida i acompanyament.
• Creació de nous ajuts de residència a persones amb grau de 

dependència.
• Inici d’un projecte d’atenció social adreçat a la infància i l’adolescència.
• Dinamització de voluntariat social en diverses àrees d’acció.
• Adequació del professor d’adults a les noves necessitats formatives.

• Posar tots els comerços al mapa de la Garriga i dotar-los d’eines  
de modernització, potenciar la qualitat i la diferenciació a través  
de la proximitat.

• Estudiar a fons el mercat setmanal i aplicar-ne millores en 
profunditat.

• Connectar turisme, modernisme i comerç local, impulsant les 
fires modernista i alternativa.

• Posar en marxa nous sistemes de dinamització del comerç.
• Fomentar l’associacionisme dels comerços i serveis de la Garriga amb ajuts 

per activitats puntuals.
• Engegar programes de sensibilització del comerç amb el medi ambient.
• Impulsar millores urbanístiques per adaptar l’espai a les necessitats del comerç.
• Assessorar les persones emprenedores en el desenvolupament dels seus 

projectes, per connectar l’emprenedoria amb les necessitats.
• Potenciar l’oferta formativa, augmentar-ne la dotació i la qualitat, incloent-hi 

els instituts, i garantir l’efectivitat amb el serveis d’acompanyament posterior.
• Fomentar iniciatives de coworking (viver de negocis).
• Crear ajuts per a projectes destacats de nous emprenedors.

Revolució tecnològica
Aquesta legislatura hem fet una veritable revolució tecnològica 
a tot l’ajuntament: hem superat la primera fase del paper zero, 
desenvolupant la comunicació entre ciutadania i ajuntament. Hem modernitzat 
maquinari, programari, cablejat i la xarxa wifi de totes les dependències 
municipals. Hem posat en marxa múltiples programes d’utilitat per a la gestió. 
I la nota final: imminentment posem en marxa una web de participació, per a 
gestionar tota la tasca tranversal de la col·laboració entre ciutadania i ajuntament 
i una nova web www.lagarriga.cat, que ens posa al dia en aquest apartat.

Des de l’inici de la legislatura, quan 
es va decidir dividir la promoció 
econòmica entre el comerç i la 
indústria, el departament de comerç 
va assumir bona part del programa 
econòmic d’Acord+ERC conscients 
que la divisió limitava profundament 
les possibilitats del programa.
Així, es va optar per treballar en tres 
línies concretes de treball:
a) professionalitzar les eines per 
a desenvolupar l’activitat comercial; 
b) dinamitzar el comerç posant en 
valor a la producció local i el consum 
de proximitat; i c) fomentar 
l’emprenedoria, amb l’aportació 
d’eines i de formació.



Neus Marrodán,  regidora de Territori i de Medi Ambient

Albert Benzekry, regidor de Cultura, Patrimoni, Turisme i Participació

Nous punts d’interpretació del patrimoni

Revisió del Pla general
Hem fet totes aquestes accions amb voluntat 
participativa:

• Distribució d’una enquesta sobre el futur del nostre 
poble, amb 528 butlletes contestades. 

• Passejada pel poble per ampliar el debat i la reflexió 
de les preguntes de la butlleta.

• Tallers sectorials, amb representants de 28 entitats garriguenques i dues 
taules de treball amb uns 25 professionals vinculats al desenvolupament 
territorial (arquitectes, ambientòlegs, juristes, …).

Tornarem a demanar participació a tothom que tingui ganes de pensar la Garriga 
dels propers anys: ara tocarà reflexionar i proposar a partir de les diferents 
alternatives que ens presentarà l’equip redactor.

Verd urbà
Seguim treballant en la renovació i l’optimització del verd i de l’arbrat 
urbà, per tal de fer-lo més sostenible i adaptable a les nostres 
condicions d’entorn. 

• Canvi de parterres amb gespa, que comporten un elevadísssim cost en aigua 
i manteniment, per parterres totalment enjardinats, amb plantes 
de flor i plantes tapissants. 

• Transformació del sistema de poda d’arbres dels carrers, limitant la poda 
dràstica a molt pocs exemplars i tendint a podes menys agressives. 
Nou calendari de poda adaptat a cada espècie i ubicació. 

• Seguim treballant sota el lema de Biocides 0: no fer servir cap mena de 
producte químic.

Plaça del Silenci 
Eixample modernista del Passeig i desenvolupament 
urbanístic de la Garriga des de la meitat del s. xix  
fins a l’actualitat

Pou Calent 
Història termal de la Garriga

Can Barbey 
Illa Raspall, Bé Cultural d’Interès Nacional

Refugi Antiaeri
Nova museïtzació

La Doma
Senyalització de la fossa comuna amb 67 persones identificades

Pressupostos participatius ‘19
200.000 euros, 1.400 participants, 3.809 vots emesos 

• Millores en la seguretat viària
• Il·luminació de passos de vianants
• Instal·lació d’un lavabo a la plaça del silenci
• Joguines compartides als parcs infantils

Treballarem perquè aquesta xifra augmenti progressivament.

12 EL S  MU NICI P IS  DE L BENES TAR

Ha començat una etapa molt 
important: repensar la Garriga 
i decidir com volem que sigui d’aquí 
a 15 o 20 anys. Al capdavant hi ha 
un equip multidisciplinar que treballa 
en la primera part del projecte de 
redacció del Pla general d’ordenació 
urbanística.
Durant els treballs, s’ha recopilat 
informació des de diversos àmbits 
i a hores d’ara el document, amb 
les diferents alternatives que haurem 
de triar de forma participada, ja està 
enllestit. Hem fet un esforç per 
aconseguir que, en tot moment, 
aquest equip tècnic tingui l’opinió 
directa de la ciutadania. Fins ara ja 
s’han desenvolupat diverses activitats 
obertes a participació.

Hem desenvolupat el Centre de 
Visitants per diversificar la seva 
oferta turística i cultural al costat 
d’altres iniciatives com el pàrquing 
d’autocaravanes. Hem fet realitat un 
projecte molt esperat per a can Luna, 
que haurà de ser un important centre 
cívic i cultural. Estem actualitzant el 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 
Hem impulsat estudis –dvd, llibres– 
sobre la Garriga i la seva gent. Hem 
consolidat les Jornades Modernistes. 
Hem estat al costat de la Cultura i dels 
seus protagonistes.



Dolors_Castella

@DolorsCastella dolors_castella

Parlem del poble, a peu de carrer

@DolorsCastella#MunicipisRepublicans

Fem camí cap a les municipals 2019

 

2018 15 de març

Elecció de la candidata Dolors Castellà

2018 7 de juliol

Presentació de la candidata

2019 12 de gener

2019 11 de febrer

Fi dels treballs de diagnosi

2019
6 de març
Aprovació
llista 
municipal

2019
24 de març
Presentació 
candidatura

26 de maig

2019
Abril
Difusió línies
de programa 
electoral

2019
2 de maig
Presentació
programa 
electoral

2019
16 de maig
Campanya 
electoral

Inici diagnosi grups de treball

La Garriga, molt +Dolors Castella


