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Tal com resumim en aquestes 
pàgines, l’equip d’Esquerra amb 
Acord participem del govern 
de la Garriga i ho fem per 
responsabilitat. Des de fa anys, un 
dels nostres compromisos ha estat 
pacificar la política de la Garriga,  
i proporcionar estabilitat.
Però els republicans estem 
preparats per fer molt més, ja que 
tenim model de poble i un projecte 
ambiciós pel qual cal donar una 
nova embranzida, encapçalada 
per la candidata a l’alcaldia,  
Dolors Castellà.
Des de l’Ajuntament, i amb 
l’experiència adquirida, podem 
treballar per l’excel·lència. 

molt +La Garriga, 

més que gestionar, volem governar.  
Deixarem de ser la crossa per 
assumir l’alcaldia.
Proposem un altre estil de fer 
política, basat en la participació,  
amb un marcat accent social, uns 
millors espais públics que ens fem 
nostres: zones d’esbarjo de qualitat, 
aparcaments i mobilitat del segle xxi, 
i uns serveis cada cop més amplis  
i ben gestionats.
El projecte d’Esquerra amb  
Acord es fonamenta en la igualtat 
d’oportunitats, l’ordenament 
urbanístic equilibrat i l’establiment 
de la República catalana  
des dels municipis, el nostre 
compromís ineludible.

“Vull ser alcaldessa de la Garriga”

BUTLLETÍ D’ESQUERRA REPUBLICANA AMB ACORD PER LA GARRIGA – Estiu 2018 

En paraules de la Dolors: “Amb 
ganes, projecte i equip, podem 
fer moltes coses, i no només el 
que toca”. Els ajuntaments “tenen 
una capacitat transformadora 
impressionant”.
Tenim entre les mans un programa 
madur per fer de la Garriga un 
poble més agradable per viure, 
i per acabar d’esmenar els seus 
dèficits. Som aquí per anar més 
enllà: més que col·laborar, liderar; 

Dolors Castellà, un nou lideratge.
Estem a punt per canviar d’aires  
a l’Ajuntament. Proposem el 
lideratge de la Dolors, una dona 
planera i positiva, que treballa per 
l’entesa, i que és resolutiva. Una 
persona compromesa amb  
la justícia social i els drets universals. 
La trobem a peu de carrer a tots els 
fronts, amb un projecte de present  
i de futur per la Garriga.

“L’Ajuntament de la Garriga 
necessita renovar energies 
 i implantar noves idees.  
Un nou lideratge” 



Dolors Castellà, Acció Social i Habitatge

Albert Benzekry, Cultura, Patrimoni, Turisme i Participació

De les solucions d’emergència al treball planificat

Els pressupostos 
participatius van 
a més

El principal objectiu ha estat passar de tapar forats  
a fer una previsió real de les necessitats de la gent,  
de tractar l’emergència a preveure les situacions de 
risc, per tal de poder actuar anticipadament i d’acord 
amb un projecte comunitari.
Hem consolidat les àrees d’Acció Social i Habitatge  
per millorar, aproximar i augmentar els serveis  
i els recursos, com ara els ajuts tècnics, les beques i 
l’assessorament professional.

Encara no ens podem imaginar com pot 
arribar a canviar cap a millor la vida 
social de la Garriga d’aquí a uns mesos, 
quan disposarem d’una sala polivanent 
de mida mitjana a Can Luna, com la 
tenen la majoria de pobles. Posem fi a 
un dels grans dèficits de la Garriga en 
matèria d’equipaments i d’activitat 
associativa. Les obres ja estan en 

marxa, i un cop acabades segur que 
tot el que ja fan les entitats culturals  
es podrà fer millor i tindrà més visibilitat. 
Estem convençuts que serà una gran 
fàbrica d’idees, com ha estat el procés 
participatiu del seu pla d’usos.
Fem cultura, donem un nou impuls  
al patrimoni industrial i dinamitzem 
una zona del centre fins ara en desús.

La participació, també en els 
pressupostos, és un dels punts forts 
dins els objectius del nostre grup. La 
gran quantitat de propostes constata 
que és una demanda del poble. 
Enguany s’ha incrementat la partida 
fins als 200.000 euros i s’han recollit 
300 propostes de la ciutadania. 
Fer república és també que aquesta 
xifra sigui ben alta. Si és per Esquerra 
amb Acord, així serà!

Can Luna, per fi una sala polivalent

Acció social

Habitatge

•	 Atenció personalitzada, especialitzada i sense llistes 
d’espera;

•	 Aliments frescos que complementen els del rebost  
de Càritas i els de la bossa solidària del mercat setmanal;

•	 Rober: treballem en un projecte adequat a les necessitats 
reals i actuals, d’acord amb les parts implicades;

•	 Sessions d’acollida i coneixement de la societat catalana 
per a persones nouvingudes que puguin esdevenir 
ciutadanes amb drets i deures;

•	 Inserció laboral: especial atenció i incidència  
en situacions difícils;

•	 Gent gran: nous ajuts per residència, previ a la llei  
de la dependència;

•	 Infància i adolescència: nou projecte d’atenció social 
adreçat a aquest col·lectiu. 

•	 Adquisició d’un nou habitatge per emergències;
•	 Creació de la borsa d’habitatge i d’altres serveis dins  

del conveni d’habitatge amb el Consell Comarcal;
•	 Consolidació i augment dels ajuts a l’habitatge per 

accedir-hi i per mantenir-lo.

Hem crescut en:



Neus Marrodán,  1a tinent d’alcalde: Territori, Medi Ambient i Societat del Coneixement

Lluís Marco,  Comerç i Emprenedoria

La revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbanística (POUM) ha estat una de 
les grans apostes del grup municipal 
aquesta legislatura. Després de tres 
anys de gestió tècnica i poc visible,  
ara en veiem els resultats. 
Des de principis d’aquest 2018, 
l’equip d’arquitectes especialista 
en urbanisme està treballant en les 
fases inicials de la revisió, el que 
s’anomena Avanç de Pla, que hem 
obert a la participació ciutadana, amb 
passejos pel poble, enquestes i un web 
específic: poumgarriga.wordpress.com, 
que permet seguir tot el procés de 
confecció i la seva importància.

Pla urbanístic

Replantegem el Mercat setmanal

Impulsem el comerç
Ajuts a l’emprenedoria

Medi Ambient

El web municipal, premiat  
per la transparència

Riu Congost

•	 Lluita integrada i biològica contra 
les plagues a la jardineria i l’arbrat 
municipal. No 
s’aplica cap mena de 
producte químic ni 
fitosanitari. Control 
de plagues amb 
endoteràpia i amb 
caixes niu d’insectes 
depredadors de plagues;

•	 Optimització del sistema de rec en 
jardins: instal·lació de rec per goteig 
amb replantat de plantes i arbres 
amb millor adaptació climàtica;

•	 Millora de l’arbrat viari: substitució 
d’arbrat en males condicions  
i replantat en nous escossells. 

•	 Construcció de tal·lús al pont de 
can Noguera i al pont de la Doma 
amb tècnica de rocalla i revegetació 
amb arbres i arbustos de ribera. 
Assegurem la fermesa del tal·lús 
prop dels habitatges;

•	 Eliminem espècies invasores  
i plantem freixa, salze i saüc: es 
millora la biodiersitat i es beneficia 
la nidificació de les aus;

•	 Aprofitem per seguir fent el Passeig 
Fluvial més transitable per a les 
persones i bicibletes, amb la idea 
d’anar conformant l’Anella Verda 
que integri el poble amb el seu 
magnífic entorn natural.

•	 Estudi de reubicació del Mercat, per 
facilitar els accessos,  
la modernització i nous clients, 
inclús de fora de la Garriga;

•	 Increment de parades de producció 
ecològica i de proximitat;

•	 Obres per abastir de llum i aigua  
les parades del mercat.

•	 Creació del servei la Garriga 
Impulsa, per ajudar a empreses  
i persones emprenedores a posar 
en marxa els seus projectes;

•	 Subvencions i ajuts per a treball 
en ‘coworking’.

•	 Programa de revitalització de 
locals comercials buits, per ajudar 
a l’obertura de nous negocis i evitar 
que es trenqui la línia comercial;

•	 Campanya de visualització del 
comerç de la Garriga, un comerç  
de qualitat.

El Laboratori de Periodisme  
i Comunicació per a la Ciutadania Plural 
(UAB) ha atorgat al web  
de l’ajuntament de 
la Garriga el segell 
Infoparticip@ per la seva 
qualitat i per oferir el 
100% de transparència  
de la comunicació pública.



Vine a conèixer una nova manera de fer a la Garriga
Dijous, 12 de juliol, 19.30 h., Can Raspall (entrada c. Figueral, 28)

La Garriga, molt +Dolors Castella

Dolors_Castella

@DolorsCastella dolors_castellaParlem del poble,  
a peu de carrer @DolorsCastella

El Jovent Republicà creix
El Jovent Republicà assumeix el nom i la nova imatge, 
que és fruit dels debats nacionals entre les antigues 
Joventuts d’Esquerra Republicana. El Jovent es 
consolida com a organització política juvenil dels 
Països Catalans. A la Garriga, la militància creix i 
participa en les mobilitzacions i als debats polítics.
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