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La Garriga commemora el 80è aniversari del bombardeig
Les històries i espais de memòria, protagonistes de la commemoració
El dia 29 de gener farà 80 anys del
bombardeig que va deixar 15 víctimes
mortals a la Garriga. Per commemorar aquest fet i posar en valor la
memòria històrica, s’han programat
tot un seguit d’actes que arrenquen
aquest mes i s’allargaran fins al març.
Com sempre, s’emmarquen dins del
projecte La Garriga pel Foment de la
Pau 2019.
Tot començarà amb un acte institucional, a l’Església de la Doma, que
comptarà amb l’actuació de Marina Rosell i la descoberta de la nova
senyalització memorial de la fossa

comuna del cementiri vell. També hi
haurà un record a les víctimes del
bombardeig, el dia 29, al refugi de
l’estació.
El Teatre de la Garriga – El Patronat
serà escenari de dues obres emmarcades també en la commemoració:
l’òpera La Maternitat d’Elna i Màtria.
El paper de les dones en el conflicte
també quedarà palès en les teatralitzacions que es faran al refugi antiaeri, o amb l’espectacle teatral A
l’ombra dels fusells. Dones que creen
història, que tindrà lloc al refugi. Allà
mateix, es representarà l’espectacle

36+1, un relat en primera persona de
l’experiència de la guerra.
Les històries locals seran protagonistes en una xerrada que oferirà La
Garriga Secreta, i en la ruta guiada
Respostes i memòries del bombardeig.
També hi ha programat el taller familiar El cel de Rosanes ple d’ocells
de ferro, una manera d’aproximar el
conflicte a infants i joves. A més, es
portarà la commemoració als centres
educatius, amb un seguit de rutes i
activitats creades amb aquest objectiu.

E LGA RRI C | opinió dels grups polítics
PDeCAT: Commemorem el 80è aniversari del bombardeig amb la voluntat de dignificar la memòria de les víctimes i les seves famílies,
així com la de totes les persones que van patir la guerra. I ho fem amb un programa d’actes de foment de la memòria sobre aquell fet
i les conseqüències de la guerra, alhora que donem continuïtat a les polítiques públiques de memòria donant a conèixer i fent difusió
d’aquells espais patrimonials relacionats amb el conflicte.
Acord: Acord: La commemoració del bombardeig feixista torna a ser una ocasió per reflexionar sobre la preservació de la memòria
com a poble i com a país. Des de la Garriga no deixem de treballar i difondre aquesta memòria, alhora individual i col·lectiva, a partir
del patrimoni que tenim –rutes, refugi, aeròdrom...-. Enguany ho farem des de la Doma, on hi ha la fossa comuna amb 68 persones
enterrades, víctimes de la Guerra Civil, espai que serà degudament senyalitzat amb els seus noms.
CUP: Tristament, 80 anys després que les bombes feixistes caiguessin mortalment sobre la Garriga, veiem com l’extrema dreta torna a
avançar per Europa. També a casa nostra, on la demagògia xenòfoba, el masclisme i el valor suprem de la unitat d’Espanya permeten
les agressions al carrer i la violència institucional. Avui com fa 80 anys cal valentia i unitat d’acció antifeixista per evitar-ne un nou avenç.
C’s: Hay un dicho que dice: “aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Recordar cada año a las víctimas de ese
salvaje bombardeo sobre población civil que dejó un rastro de muerte y destrucción en nuestro municipio es un acto justo y necesario
precisamente para que nunca olvidemos a lo que conducen los maximalismos en política, los posicionamientos autoritarios y la ruptura
con el ordenamiento jurídico democrático. En efecto, conocer nuestra historia debe ser una vacuna eficaz frente a repetir episodios
trágicos que se mantienen en nuestro recuerdo para siempre.
PSC: El treball de la memòria històrica ha de servir per conscienciar la societat que s’ha de fer un treball de convivència prou important,
perquè no tornin a repetir-se fets del passat. La Garriga continua treballant en aquestes commemoracions d’uns fets que no volem
que es repeteixin.
SI: Estem molt a favor del projecte La Garriga pel Foment de la Pau! Creiem fermament que posar en valor la memòria històrica ens
enriqueix com a societat. Acostar la commemoració del bombardeig als nostres petits i joves és una gran iniciativa.
ICV: Preservar la memòria és necessari per enfortir la democràcia. Commemorar el 80 aniversari del bombardeig feixista de la Garriga,
és una fita que se suma a les accions que des de fa anys es porten a terme per mantenir la memòria democràtica, en la que nosaltres
hem contribuït tant des del Govern Municipal com des de l’oposició.
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Mes i millor accessibilitat
per a la Garriga

/¶$YDQFGHO3OD
Urbanístic, participem-hi,
decidim la Garriga

La Garriga,
municipi antiracista

L’Ajuntament de la Garriga, dins
HO SOD G¶DFFLy PXQLFLSDO 3$0  KD
aprovat durant aquesta legislatura
un dels eixos cabdals de l’àrea, el
SODG¶DFFHVVLELOLWDW8QSODTXHLQGL
FDOHVDFWXDFLRQVTXHFDOGXUDWHU
me a la via pública per tal de millorar
les condicions d’us dels carrers del
PXQLFLSL 'H IHW D  ¿QDOV GH 
HV YD DGMXGLFDU HO FRQWUDFWH GH PL
llora de l’accessibilitat de diversos
carrers que inclou múltiples obres
de millora de voreres i passos ara
QR DFFHVVLEOHV L LQFRUSRUDFLy WDP
bé de diversos passos de vianants,
dos dels quals es faran elevats. En
aquest àmbit d’actuació cal destacar
les millores concretes que es faran
DOFDUUHUGHO0LOāOHQDULHOFDUUHU&D
ODEULDHO&DUUHU%DQ\VVXGHOFDUUHU
de la Doma amb carretera Nova i la
Ronda del Carril amb carretera de
6DPDO~V 1R KHP G¶REOLGDU WDPSRF
TXHXQDGHOHVSURSRVWHVJXDQ\DGR
res dels pressupostos participatius
G¶HQJXDQ\ LQFORX OD LOāOXPLQDFLy GH
passos de vianants per un valor de
¼ (O FRQMXQW G¶DFWXDFLRQV
TXHV¶KDQFRQFUHWDWD¿QDOVGH
HV FRPSOHWHQ DPE OHV REUHV GH UH
asfaltat de diversos vials, que també
s’executaran durant el mes de gener
GH  (Q DTXHVW FDV HV UHSDYL
mentaran diversos carrers, tan del
FHQWUHFRPGHOD]RQDGHFDQ3RLGH
Tremolencs i Can Noguera. En total
JDLUHEp  PHWUHV TXDGUDWV GH
YLDOVSHUXQLPSRUWWRWDOGH¼
8QDSDUWLPSRUWDQWG¶DTXHVWSODG¶DF
FHVVLELOLWDW  TXH KHP DFWLYDW L TXH
ens permet seguir dotant la Garriga
de més i millor connexió entre els
diversos vials del municipi i sobretot
seguir oferint millor qualitat de vida
SHUDWRWVHVHOVKDELWDQWVLYLVLWDQWV
pV OD LQVWDOāODFLy G¶XQ DVFHQVRU TXH
FRPXQLFDUjO¶DSDUFDPHQWGHOD6tQLD
DPE OD SODoD GHO 'RFWRU 0RQWDO L HO
FDUUHU6DQW)UDQFHVF$TXHVWDQRYD
LQYHUVLy VXSRVDUj XQD VLJQL¿FDWLYD
PLOORUD HQ OHV FRQGLFLRQV G¶DFFHVVL
ELOLWDW G¶DTXHVW DSDUFDPHQW PXQLFL
pal, el de més capacitat a la Garriga.
/DPLOORUDEHQH¿FLDUjWDQWDOHVSHU
sones amb mobilitat reduïda com a
totes aquelles que tenen necessitats
especials com són ciutadans amb
carrets de compra o nens petits. En
JHQHUDOWRWVHOVXVXDULVGHOHVJDLUH
EpGXHVFHQWHVSODFHVTXHKLKDDOD
]RQDGHOD6tQLDVH¶QYHXUDQEHQH¿
ciats. En total l’Ajuntament destinarà
SURS GH ¼ D PLOORUDU OD YLD
S~EOLFD L IHUOD PpV DFFHVVLEOH L VH
JXUD'HFDUDDO¶DQ\YLQHQWDTXHV
tes obres es complementaran amb
la urbanització d’un tram del passeig
Congost al costat del carrer de can
1RJXHUD L GH WRW O¶HQWRUQ GH OD SLV
WD SROLHVSRUWLYD Q~PHUR  DO FDUUHU
3HUH%DOO~V

&RPVDEHXDOOODUJGHOV¶KDQ
iniciat les tasques de revisió del
3ODJHQHUDOXUEDQtVWLFGHOD*DUUL
JD6¶KDHVWDWWUHEDOODQWHQODIDVH
inicial, la que s’anomena Avanç de
3OD
I ara, en les properes setmanes,
es presentarà aquest document.
El document plantejarà diferents
propostes de model de poble per a
OD*DUULJDGHOVSURSHUVDQ\V,WRWV
SRGUHPDQDOLW]DUORLRSLQDUQH
Tal com ens explica el document
GHGLDJQRVLTXHMDKLKDUHGDFWDW
les possibilitats de creixement o
WUDQVIRUPDFLy GH OD *DUULJD HV
tan condicionades per diferents
IDFWRUV OD FRQGLFLy JHRJUj¿FD
que situa el poble al llarg del riu
Congost i l’envolta d’una zona de
gran valor natural, forestal per la
]RQD GHO 0RQWVHQ\ L HOV &LQJOHV
i de mosaic agroforestal a la zona
de la plana.
(OV HL[RV G¶LQIUDHVWUXFWXUHV H[LV
tents, l’autovia, la via del tren i
també el riu, que amb un marcat
sentit longitudinal condicionen i
molt la connexió entre la banda de
llevant i la de ponent del poble.
El document també explica el grau
d’acompliment del planejament
DFWXDOTXHHVYDUHGDFWDUHO
i el grau de caducitat davant les
QRYHVQRUPDWLYHVTXHKDQDSDUH
gut posteriorment, especialment
les ambientals. En aquell moment
es va preveure que la Garriga
SRJXpVFUpL[HUGHPDQHUDH[SDQ
siva, ocupant zones forestals o
DJUjULHV FRP &DQ 3RL R FDQ 9LR
lí entre d’altres. Actualment, les
SUHVFULSFLRQV GHOV SODQV WHUULWRUL
als limiten i molt, la possibilitat de
creixement en superfície.
3HU WRW SOHJDW VHUj LQWHUHVVDQW
de veure les diferents propostes
TXHHVSUHVHQWDUDQFRPLSHURQ
preveuen créixer, com proposen
FRQQHFWDUHOSREOHWUDYHVVDQWO¶DX
tovia, el riu o la via del tren, com
SURSRVHQ DPSOLDU OHV ]RQHV YHU
GHVRHOVHTXLSDPHQWVTXHKDXUDQ
de donar servei a la nova població
TXHWLQGUHPLWDQWVDOWUHVFRQFHS
tes interessants.
(VWLJXHXDWHQWVDOHVFRQYRFDWzUL
es, ens tocarà decidir com volem
que sigui la Garriga en un futur!

(QJXDQ\WRUQHPDHQFDUDUFRQYR
FDWzULHV HOHFWRUDOV $TXHVW 
tornarem a tenir urnes (esperem
que sense cops de porra ni bales
GH JRPD  L HQWUH G¶DOWUHV FRVHV
tindrem ocasió de renovar els
QRVWUHV FRQVLVWRULV 9DO D GLU TXH
DTXHVWD pV XQ RSRUWXQLWDW SHUz
TXHQRpVDO¶DEDVWGHWRWKRPTXH
YLXDOVQRVWUHVPXQLFLSLV1RSDU
OHPG¶DEVWHQFLyHVWUXFWXUDORGHV
DIHFFLyVLQyGHTXqDOYROWDQWG¶XQ
GHOVQRVWUHVYHwQVLYHwQHVQR
podran decidir sobre la gestió que
HOVDIHFWDG¶XQDIRUPDPpVTXRWL
GLDQD L GLUHFWD SHUTXq VH¶OV SULYD
de drets polítics per raó d’origen.
$TXHVWD pV XQD VLWXDFLy LQWROHUD
ble que consagra una desigualtat
GHGUHWVHQEDVHDFULWHULVFRPSOH
tament racistes.
Des d’aquest passat desembre a
O¶$VVHPEOHD/RFDOGHOD&83GHOD
*DUULJDKHPLQLFLDWXQDFDPSDQ\D
per tal d’aprofundir en el caràcter
DQWLUDFLVWDGHOQRVWUHPXQLFLSLGH
nunciant aquesta situació i mirant
d’informar totes aquelles persones
HVWUDQJHUHV TXH FRPSOHL[HQ DO
gun requisit a partir dels quals pot
H[HUFLUHOVHXGUHWDYRW6LDUUHX
GHOV3DwVRV&DWDODQVKHPPRVWUDW
recentment el nostre compromís
amb acollir la gent que fuig de
condicions de vida insuportables
cal que avancem des dels nostres
municipis mateix per a construir
XQD VRFLHWDW UHDOPHQW FRKHVLRQD
GD L SHU D WRWKRP DPE PHVXUHV
TXH UHYHUWHL[LQ OHV SROtWLTXHV VH
gregadores imposades per lleis
tan infames com la d’estrangeria
TXHUHJHL[DO¶(VWDWHVSDQ\RO
No podrem foragitar el racisme si
partim de la negació de la veu a
qui en són les víctimes principals.
1R SRGUHP HOLPLQDU OHV GLVFULPL
nacions si no tractem com a igual
OD JHQW TXH OHV SDWHL[ 3HU DL[z
FDODYDQoDUFDSDPXQLFLSLVSOHQD
ment antiracistes.
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Can Luna ha de ser
una realitat

3UHVVXSRVWRVPXQLFLSDOV
2019 decebedors

3UHVVXSRVW

3UHVVXSRVWRVVRFLDOV

A l’avantprojecte de pressupostos
 YDP WUREDU D IDOWDU PROWHV
FRVHV SHUz XQD GH OHV PpV LP
portants és una de les actuacions
TXH PpV HVWDQ HVSHUDQW HOV JDUUL
JXHQFVLJDUULJXHQTXHV&DQ/XQD
Ens preguntàvem que passa amb
DTXHVW HGL¿FL HPEOHPjWLF HQ HO
qual, vam començar unes obres de
OD 6DOD 3ROLYDOHQW TXH MD YDQ DPE
retard (com tota la obra pública a
OD *DUULJD  L TXH VL IqLHP FDV D
O¶HVERUUDQ\GHSUHVVXSRVWTXHHQV
KDYLDIHWDUULEDUHO*RYHUQORFDOQR
es preveia cap inversió durant el
 VL QR HQV DUULEDYD XQD VXE
venció d’una altra administració.
En aquest primer projecte, tindríem
una sala polivalent, en un espai
que necessitava una reforma molt
urgent.
Des del grup municipal socialista,
vam presentar diverses propostes
al govern municipal, que en principi
QR V¶KDYLHQ UHFROOLW$ ~OWLPD KRUD
DEDQV GHO SOH GH 3UHVVXSRVWRV
XQD WUXFDGD HQV D¿UPDYD TXH
V¶KDYLHQ UHFROOLW OHV QRVWUHV SHWLFL
ons, algunes d’elles amb esmenes,
que satisfeien els nostres objectius.
3DUODQW GH &DQ /XQD XQD GH OHV
QRVWUHV SHWLFLRQV YD VHU TXH DO
PHQ\VGXUDQWDTXHVWV¶KDYLD
G¶DYDQoDUHQIHUHO0DSDG¶8VRVLHO
SURMHFWHGHUHKDELOLWDFLyGHO¶HVSDL
SHUTXq G¶DTXHVWD IRUPD VL UHEHP
DTXHVW DMXW VXSUDPXQLFLSDO HV SR
JXpV VHJXLU UHKDELOLWDQW O¶HGL¿FL
i traslladar alguns serveis de la
Garriga que necessiten un espai
DGHTXDWFRPSRWVHUOD5jGLR0X
QLFLSDOLWRWHOVHUYHLGH0LWMDQVGH
Comunicació i també el Casal de
Joves per tenir un espai dedicat als
joves adequat.
&DQ /XQD KDXULD G¶KDYHU HVWDW HO
JUDQ SURMHFWH G¶DTXHVWD OHJLVODWX
ra. La lentitud i els endarreriments,
HQV KDQ GXW DO SXQW RQ HVWHP DUD
i que nosaltres esperem que se
VROXFLRQL3HUDL[zDOKDYHUUHFROOLW
gran part de les nostres propostes,
YDP GRQDU VXSRUW DO 3UHVVXSRVW
 L HQV YDP HPSODoDU DPE HO
*RYHUQ 0XQLFLSDO D HVWDEOLU XQD
VqULH GH UHXQLRQV GXUDQW DTXHVW
mes de gener, per marcar prioritats
de les mateixes.
(O36&WRUQDDH[HUFLUDTXHVWDUHV
ponsabilitat, que volíem imposar
en la nostra forma de fer política.
8QQRXYRWGHFRQ¿DQoDHQDTXHVW
HTXLS GH JRYHUQ SHUTXq FUHLHP
TXHHQXQDQ\GHWUDQVLFLyHOHFWR
UDOV¶KDXULDGHSRGHUFRPSWDUDPE
les propostes de la resta de grups
polítics.
$SUR¿WHP SHU GHVLWMDUYRV XQ ERQ
DQ\LTXHHOV5HLVGHO¶2ULHQW
KDJLQSHQVDWPROWHQOHVSHUVRQHV
TXHPpVKRQHFHVVLWHQ

En el passat ple de desembre es van
aprovar els pressupostos municipals
SHU D  1RVDOWUHV YDP YRWDUKL
HQFRQWUDSHUVHJRQDQ\FRQVHFXWLX
LHOVPRWLXVHOVH[SOLTXHPDFRQWLQX
ació.
8QFRSPpVHQVYDDUULEDUWDUGVHQ
VH WHPSV VX¿FLHQW SHU D O¶HVWXGL HQ
condicions d’on surten els ingressos
L HQ TXq HV JDVWHQ HOV DSUR[LPD
GDPHQW  PLOLRQV G¶HXURV GH TXq
FRQVWD HO SUHVVXSRVW $TXHVW SUHV
supost és continuista, sense grans
LQYHUVLRQVPpVHQOOjGHOHVSURSRV
WHVJXDQ\DGRUHVGHOSUHVVXSRVWSDU
WLFLSDWLXPLOORUHVDOD'RPDODPLOOR
ra de la biblioteca i la sorprenent, per
a nosaltres, inclusió d’una proposta
que va quedar fora del pressupost
SDUWLFLSDWLXODFRQVWUXFFLyG¶XQFDPt
SHUDYLDQDQWVLELFLFOHWHVTXHXQHL
[L OD *DUULJD DPE O¶$PHWOOD 6RUSUH
QHQW QR SHUTXq QR HQV DJUDGL OD
LGHDVLQySHUTXqYDDSDUqL[HUHQHO
SUHVVXSRVWGLHVDEDQVGHODVHYD
YRWDFLyHQHO3OHDVSHFWHTXHFDXVD
una sensació d’improvisació d’última
KRUD eV IHU YRODU FRORPV MD TXH QR
veiem possibilitats que prosperi el
$L[t GRQFV HVWLPDWV FRQFLXWD
GDQVQRSDWHL[LQHQJXDQ\HOJRYHUQ
sortint i el que entri després de les
(OHFFLRQV 0XQLFLSDOV GHO PHV GH
maig no els aixecaran els carrers i
OHV HQWLWDWV HVSRUWLYHV SRGHQ UHVSL
rar alleujades que no els executaran
UHIRUPHVHQOHVVHYHVSLVWHVHVSRU
tives en ple calendari d’activitats
alterant el seu pla d’entrenament i
FRPSHWLFLy$L[zHOPDQXDOGHO¶HOHF
WRUDOLVPHGLFWDTXHHVIDFLO¶DQ\DQ
terior a eleccions i aquest manual bé
V¶KRFRQHL[HQ3'H&$7L(5&
Nosaltres davant d’un pressupost
TXH GHL[DYD SRF PDUJH D OHV DSRU
tacions de l’oposició vam decidir ser
possibilistes i fer poques propostes
GH SRTXHV TXDQWLWDWV SHUz GH EDV
WDQWYDORUVLPEzOLFFRPDUDDXJPHQ
tar la partida destinada a les beques
esportives per aquells joves amb
SRFV UHFXUVRV HFRQzPLFV L TXH YXO
JXLQIHUHVSRUWHQDOJXQDGHOHVQRV
tres entitats (idea que vam proposar
D LQLFL GH OHJLVODWXUD  OHV DMXGHV D
celíacs com vam proposar en una
PRFLyDSURYDGDHQXQDSDUWL
da per fer front a la vespa asiàtica o
sobretot una de les nostres apostes
PpVGHFLGLGHVOHVDMXGHVDODFRQ
tractació per a aquelles empreses
garriguenques que facin contractes
LQGH¿QLWV(QDTXHVWFDVKDHVWDWGH
cebedor com el govern municipal va
UHGXLU OD SDUWLGD D  ¼ VHQ\DO
que segueix preferint el model dels
3ODQV G¶2FXSDFLy /RFDO GH WUHEDOO
SUHFDULLWHPSRUDODDSRVWDUSHUPR
dels de consolidació laboral.
La resposta del govern a les nostres
SURSRVWHV QR HQV YD GHL[DU VDWLV
fets i unit al continuisme d’aquests
pressupostos i a com se’ns van
presentar van decantar el nostre vot
QHJDWLX SHU VHJRQD YHJDGD DTXHV
ta legislatura que ja llangueix. Dels
reptes per a la següent parlarem el
mes que ve.

&RP FDGD DQ\ GXUDQW HO SOH GH
GHVHPEUH V¶DSURYD HO 3UHVVX
SRVW PXQLFLSDO SHU O¶DQ\ VHJHQW
així el passat ple vàrem debatre,
L ¿QDOPHQW YD TXHGDU DSURYDW HO
SUHVVXSRVW  &RP WRWKRP
VDSHOJRYHUQGHFRDOLFLyGHO3'H
CAT i ERC, que tenim actualment
a la Garriga, té prou majoria, i per
tant, no necessita cap vot positiu
dels partits de l’oposició. Aquesta
situació, crea una realitat política,
que normalment fa que el govern
QRSRVLPDVVDLQWHUqVHQQHJRFLDU
JDLUHDPEO¶RSRVLFLyLTXHHOVSDU
WLWVGHO¶RSRVLFLyHQVOLPLWHPDUH
DOLW]DUXQDFUtWLFDSROtWLFDGHOSUHV
supost, i en el millor dels casos, fer
unes demandes d’esmenes que
sabem que no seran aprovades
pel Govern. Així tenim motiu per
YRWDUHQFRQWUDDOSUHVVXSRVWDQ\
UHUHDQ\6LIDVSURSRVWHVRHVPH
nes més “realistes”, corres el risc
polític que te les acceptin, i per
WDQWHWYHJLVREOLJDWDYRWDU6,DO
SUHVVXSRVWGHO*RYHUQ6,/D*DU
ULJDDTXHVWDQ\KHPIHWSURSRVWHV
fàcilment assumibles pel govern,
GRQFV KHP SUHIHULW DFRQVHJXLU
un seguit de coses, que pensem
són positives pels nostres veïns, i
³VDFUL¿FDU´O¶RSFLyGHSROtWLFDPpV
SDUWLGLVWDGHYRWDUHQFRQWUDLFULWL
car a fons el pressupost. Entre les
SURSRVWHVDFFHSWDGHVKLKDODGH
OD FUHDFLy G¶XQD QRYD 7D[DRUGH
QDQoDTXHUHJXOLHOVFDUWHOOVSXEOL
citaris que són visibles des de la
YLDS~EOLFD SHUH[HPSOHHOTXH
KL KD D O¶HQWUDGD SHU OD &UWD GH
O¶$PHWOOD  TXH DFWXDOPHQW QR SD
JXHQ UHV /D %RQL¿FDFLy GHO 
GH O¶,%, GXUDQW  DQ\V SHU ODV ID
PtOLHVTXHLQVWDOOLQTXDOVHYROVLV
tema d’energia renovable a casa
VHYD$FWXDOPHQW pV GH  DQ\V L
només per la instal•lació d’energia
IRWRYROWDLFD /D ERQL¿FDFLy GH OD
WD[D 7 HVFRPEUDULHV  SHOV FR
merços que instal•lin sistemes de
ERQL¿FDFLy SHOV VHXV FOLHQWV TXH
DSRUWLQHQYDVRVSHUUHFLFODU7DP
Ep KHP GHPDQDW DO *RYHUQ TXH
realitzi el projecte del camí per a
vianants i bicicletes, que uneixi la
Garriga amb l’Ametlla, proposta
PROW YRWDGD DO SUHVVXSRVW SDUWLFL
SDWLX SHUz QR OD WULDGD ¿QDOPHQW
, WDPEp KHP GHPDQDW OD FUHDFLy
de noves places de recàrrega, de
YHKLFOHV HOqFWULFV L KtEULGV GRQFV
SHQVHP TXH DTXHVWV YHKLFOHV
cada cop seran més presents a la
nostra societat. Aquestes son les
SURSRVWHV PpV GHVWDFDEOHV G¶HQ
WUHOHVTXHKHPIHWLTXHHQVKDQ
DFFHSWDW$L[t GRQFV DTXHVW DQ\
el darrer de l’actual legislatura,
KHPYRWDWSRVLWLYDPHQWHO3UHVVX
SRVW

+DELWDWJHVRFLDOSROtWLTXHVG¶DFFLy
VRFLDO DFFHVVLELOLWDW YLjULD L PR
bilitat sostenible són les 3 grans
THVWLRQV TXH KHP YROJXW TXH
siguin tingudes en compte en els
SUHVVXSRVWRVSHUO¶DQ\YLQHQW8Q
DQ\PpVKHPSUHVHQWDWXQVHJXLW
G¶HVPHQHVDODSURSRVWDGHSUHV
supostos de l’Equip de Govern.
)RPHQWDUO¶KDELWDWJHVRFLDOGHOOR
JXHUDPEVXEYHQFLRQV¿VFDOVSHU
DSURSLHWDWVTXHHVWLJXLQGLVSRVD
GHV D OORJDU HOV VHXV KDELWDWJHV
a preus socials. En aquest sentit
KHP DFRQVHJXLW HO FRPSURPtV GH
l’Equip de Govern d’augmentar el
WRSDOO GH SUHX GH OORJXHU ¿QV DOV
 HXURV SHU JDXGLU G¶DMXWV HQ
HO FRQWUDFWH GH OORJXHU )LQV DUD
HOWRSDOOHVWDYDHQHOVHXURV
una quantitat que està per sota
GHOV SUHXV KDELWXDOV TXH HV FR
bren per lloguers. Esperem que
es compleixi. També volem que es
destinin diners per a la compra i/o
FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV PXQLFL
pals de lloguer. Que es fomentin
OD PDVRYHULD XUEDQD L O¶KDELWDWJH
amb usos compartits.
Nous ajuts per a despeses socials
FRP OHV PqGLTXHV TXH QR HVWDQ
FREHUWHV SHU OD VHJXUHWDW VRFLDO
2GRQWRORJLDRUWRSqGLDRFXOLVWD
Continuar la reforma dels carrers
DPE YRUHUHV GH¿FLHQWV TXH GL
¿FXOWHQ O¶DFFHVVLELOLWDW GHOV L OHV
YLDQDQWV$GHTXDUFDUUHUVDPEVX
perfície única amb prioritat per a
OHVSHUVRQHV,QVWDOODUPpVVHPj
fors inclusius per a persones amb
discapacitats sensorials.
(L[DPSODU L IHU XQ ERQ PDQWH
QLPHQW GH OD [DU[D FLFODEOH IR
mentant l’ús de la bicicleta com a
YHKLFOHVRVWHQLEOH0LOORUDUODFRQ
nectivitat de les rutes a peu i amb
ELFLDPEODFRQVWUXFFLyGHODSDV
sera entre Can Terrers i Congost.
$OWUHV PHVXUHV VyQ 'RWDFLy G¶XQ
tanatori municipal. Augmentar la
instal•lació d’energies renovables
HQ HOV HGL¿FLV PXQLFLSDOV (L[DP
plar la participació ciutadana amb
QRXVFRQVHOOVVHFWRULDOVPRELOLWDW
gent gran...
Donat que les nostres esmenes
QR KDQ HVWDW WLQJXGHV HQ FRPSWH
DPE SDUWLGHV FRQFUHWHV L OD UHV
SRVWD GHO JRYHUQ KD HVWDW WDQW
sols una declaració d’intencions,
el nostre vot és contrari a aquests
pressupostos.
$SUR¿WHP SHU GHVLWMDU D WRWKRP
XQ ERQ DQ\  TXH HOV UHSUH
sentants socials i polítics presos
catalans, així com altres presos
com el jovent d’Alsasua, recobrin
OD OOLEHUWDW L TXH HO QRX DQ\ VLJXL
GH GLjOHJ SHU DIURQWDU HOV FRQÀLF
tes que tenim.

