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Donem encara més llum a 
Can Terrers

Una de les coses que ens ha ensenyat la pandèmia 
és que necessitem sortir a passejar, anar a fer esport 
i poder gaudir del nostre entorn, en això estem tre-
ballant: dotar el nostre poble d’un espai ludicoes-
portiu on competició i esport no reglat tinguin espai 
per a tothom.

Si d’una banda, el poble ja gaudeix d’uns quantes 
zones per a practicar l’esport federat: futbol, bàs-
quet, hoquei, handbol, etc., al camp de futbol i als 
pavellons de Can Noguera, Can Violí i Ca n’Illa, ara 
l’Equip de Govern està estudiant treballar sobre 
l’espai de Can Terrers, que ens permetrà tenir una 
zona al sud del poble on poder gaudir de tot el que 
busquem quan sortim a fer esport o a fer passeja-
des lúdiques, més en l’àmbit familiar, i no tant en 
l’àmbit federat.

La premissa sobre la que treballem en aquesta zona 
és l’oci i l’esport per a tothom a l’aire lliure, on s’hi 
pugui practicar l’activitat que més agradi sense 
cost, i sigui quin sigui el nivell i l’edat dels i les es-
portistes.

Estem pensant en un projecte que conté tres espais 
definits: la pista d’atletisme i el seu espai central, 
amb camps de lliure accés de bàsquet, futbol, volei 
i workout; l’espai de l’àgora, un lloc per estar-s’hi, 
amb sortidors d’aigua, zona de bar i gespa de des-
cans, esbarjo i actes culturals; i el tercer espai, per 
a rodes i lliscament, on podrem gaudir del circuit 
pamtrack i la zona de patinets i de trial.

Estem pensant també en un lloc on poder fer es-
barjo, tant de dia com de nit, i per donar una altra 
sortida a l’oci nocturn del jovent i trobar una nova 
activitat apartada del centre de la Garriga i de les 
persones que necessitin descansar sense molèsties, 
música, ni soroll. La nostra gent jove tindrà més mo-
tius per quedar-se al poble.

Un cop haurem fet la mirada llarga que mereix i 
tinguem el projecte clar, definit i compartit, el po-
sarem immediatament en marxa. L’anirem fent per 
fases, i aviat el gaudirem, tot i que el conjunt del 
projecte trigarà uns anys a completar-se.

Arriba la primavera a la Garriga i amb ella l’esperança 
de la recuperació econòmica del nostre poble i a 
Junts per la Garriga seguim treballant dia a dia per 
donar-vos una alternativa eficient i eficaç a l’Ajunta-
ment. Tanmateix ens trobem en un moment excep-
cional al país, davant la necessitat de constituir un 
govern netament independentista i per tirar enda-
vant una llei d’amnistia que retorni la llibertat als nos-
tres presos polítics. L’hora és greu i des de Junts per 
la Garriga reiterem el nostre posicionament: volem 
un govern independentista. Així ho van determinar 
els garriguencs i garriguenques el passat 14 de febrer.

Tanmateix hem donat suport als síndics de l’u d’octu-
bre en aquest judici polític contra la llibertat acadè-
mica i democràtica, així com al Molt Honorable Presi-
dent Puigdemont i als Honorables Consellers Comín i 
Ponsatí en la seva tasca a Europa, ara perseguida. Ce-
lebrem el nomenament de Laura Borràs com a nova 
presidenta de la cambra de la sobirania catalana.

En l’àmbit consistorial hem de denunciar la greu i 
precària situació laboral en què l’equip de govern de 
l’Ajuntament ha deixat les treballadores de la neteja i 
de nou hem de reclamar major transparència en les 
seves accions perquè la Garriga som tots.

A escala local us animem a ajudar-nos a recupe-
rar-nos de la crisi, us animem a comprar local i al 
comerç de proximitat. Tal com hem defensat sempre: 
la Garriga és la teva millor botiga. Al municipi tenim 
la gran majoria de serveis, productes i establiments 
disponibles. Una gran part s’ha adaptat per aten-
dre’ns a domicili i mantenir la persiana aixecada, és 
responsabilitat de tots nosaltres aconseguir que així 
es mantinguin.

Celebrem també el talent garriguenc, que veiem pre-
sent en artesans locals com Rechapados Ferrer i els 
seus taulers d’escacs que ara són notícia a tot el món. 
O en l’assoliment d’una marca cansaladera pròpia 
per la Garriga, punt que dúiem al nostre programa 
electoral.

Tingueu present que Junts per la Garriga és al vostre 
servei i les nostres regidores treballen incansable-
ment per sortir Junts més forts d’aquesta greu situa-
ció i Junts tornar a la Garriga pròspera i plena de vida.

Sí a les energies renovables però 
no d’esquena al territori

L’aprovació del decret llei 16/2019, de mesures urgents 
per l’emergència climàtica i l’impuls de les renovables, 
aprovat pel Parlament, va obrir la porta a la instal·lació 
de centrals eòliques i fotovoltaiques en sòl rural. 

Això ha comportat que arreu del principat hagin prolife-
rat projectes de centrals fotovoltaiques i eòliques en sòl 
no urbanitzable, afectant sòls agrícoles, espais naturals i 
d’interès paisatgístic. 

A la comarca s’han  presentat uns quants projectes de 
parcs solars, entre ells, els dels terrenys  que antigament 
formaven part de la finca de Can Busquets de la Garriga. 
Que actualment pertanyen a unes altres propietàries 
i que havia d’ocupar 13 hectàrees de zona agrícola. 
Aquest no ha tirat endavant, però qui ens diu que no se’n 
presenti algun altre que sí que ho faci i afecti al nostre 
entorn natural? 

De totes maneres no es tracta d’un problema local 
sinó d’arreu del territori. Aquestes centrals, juntament 
amb les infraestructures i obres que cal portar a terme 
(instal·lació de quilòmetres de noves línies elèctriques, 
obertura de noves pistes i accessos a zones naturals, 
instal·lació de centrals transformadores d’energia, etc.) 
provoquen una transformació del paisatge amb gra-
víssims impactes ambientals i socioeconòmics al món 
rural. 

La problemàtica de tot això passa per un sector prima-
ri precari, on propietaris de zones agrícoles, no sempre 
coincidint amb qui les treballa, veuen una oportunitat 
en llogar o vendre les seves terres a promotores. Ens ca-
len polítiques agràries reals i efectives que dignifiquin la 
pagesia per tal que això no passi. 

Hi ha una alternativa real d’implantació que passa per 
aprofitar espais ja alterats per l’activitat humana, apro-
ximant la producció d’energia als centres de consum 
i fomentant l’autoconsum. Hi ha  milions de  metres 
quadrats de teulades industrials, milers d’hectàrees de 
baix interès ambiental, paisatgístic, agrícola i cultural, 
lligades a infraestructures, a vies de comunicacions, a 
zones industrials, a zones d’activitat portuària o a zones 
periurbanes degradades, que són aptes per acollir ins-
tal·lacions de producció fotovoltaica.

Cal una planificació de la implantació territorial de 
les renovables, amb consens del territori i de les ad-
ministracions locals, capaç de blindar els interessos 
especulatius de les grans corporacions i, alhora, que 
fomenti l’autoproducció a través de comunitats ener-
gètiques i xarxes de consum locals.

web: www.esquerra.cat/lagarriga
twitter: @ercambacord
facebook: ercambacord
instagram: @ercambacord
@: lagarriga@esquerra.cat

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga
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Primavera a la Garriga
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L’Aparcament del Fangar a la 
plaça dels Tres Tombs

A la Garriga portem anys en que, el que a priori són 
bones idees ben vistes per la nostra part, acaben 
convertint-se en un desastre per la mala planifica-
ció i la precipitació en l’execució. Podríem parlar de 
la reforma del carrer Banys, el tancament de la pista 
nº2, el canvi de gespa del camp de futbol...per citar 
algunes de les intervencions a on l’execució era ma-
nifestament millorable.

Ni amb el canvi de Govern ens hem lliurat d’una altra 
obra que naixia amb bona intenció però que ha estat 
pèssimament executada. Ens referim a l’aparcament 
gratuït a la zona de la plaça dels Tres Tombs.

Si els nostres veïns de les Franqueses tenen el Parc 
del Falgar nosaltres tenim (a la que plou una mica) 
l’Aparcament del Fangar amb el seu gran bassal que, 
oh casualitat! no sabem si té quelcom a veure que 
una part d’aquest aparcament estigui a tocar del ca-
rrer Bassal.

Els usuaris de l’aparcament i els veïns de la zona ja 
han experimentat en el seu propi cos què és haver 
de treure el seu vehicle d’aquell lloc quan ha plogut.

Val a dir que l’aparcament, en funcionament des de 
gener d’enguany, ens semblava una bona idea però 
ja vam dir al Ple de gener, quan encara no hi havia 
plogut, que en cas de pluja allò seria en el que s’ha 
convertit: en un fangar amb un gran bassal. Vam 
demanar saber quines accions prendria l’Ajunta-
ment per evitar-ho i com han vist aquells que utilit-
zen aquest espai, cas, el que es diu cas, ens han fet 
ben poc. Tal és, que al Ple Municipal del mes d’abril 
hi vam tornar a demanar explicacions i accions de 
millora al Govern. Sembla que ara sí, que davant la 
ridícula evidència es posaran a solucionar-ho. Desit-
gem que les correccions no siguin anar tirant de Pro-
tecció Civil perquè vagi fent tasques de bombeig de 
l’aigua del bassal. Veurem com acaba la cosa però la 
pregunta que ens fem: això no podia haver-se fet bé 
d’inici? Segur que sí, però el Govern d’ERC ja l’aneu 
coneixent: és lent en allò que demana una mica de 
celeritat y massa ràpid en allò que demana fer les co-
ses amb una mica de paciència.

Actuacions al clavegueram per 
evitar inundacions

L’Associació 100% la Garriga té, com a un dels seus 
principals objectius, vetllar per millorar el dia a dia 
dels garriguencs i garriguenques. En el marc d’aquest 
objectiu, i dins de les actuacions que té en marxa 
el govern municipal del qual formen part els 4 regi-
dors no adscrits, voldríem destacar-ne una de sum-
mament transcendent.

Des de fa anys, tenim un punt crític en la xarxa mu-
nicipal del clavegueram de la Garriga, que abasta el 
tram que va des del Passeig fins a la Carretera Nova, 
passant per carrer Banys. En els darrers temps, hi ha 
hagut episodis de pluges intenses que han esdevin-
gut finalment en greus inundacions a les zones del 
carrer Banys, Carretera Nova i carrer Satèl·lits, a tocar 
del Barri de Montserrat, causant danys no tan sols 
econòmics, sinó també morals, a molts establiments 
i habitatges.

Per a resoldre d’una vegada per totes aquesta greu 
problemàtica, s’ha posat en marxa un projecte, 
que ja està adjudicat, que consisteix bàsicament en 
dues àrees d’actuació. Per una banda, es realitzaran 
treballs de prolongació del tub de desguàs fins el 
riu Congost, el qual impedirà el retorn de les aigües 
que provocaven les inundacions a la Carretera Nova 
i carrer Satèl·lits. D’altra banda, s’incorporaran entre 
el Passeig i el carrer Banys, una sèrie d’embornals es-
tratègicament situats per a recollir l’aigua en superfí-
cie, amb la intenció que aquesta no s’acumuli en les 
zones que fins al moment eren propenses a inunda-
cions, com s’ha pogut comprovar en els últims episo-
dis de pluges intenses al poble.

A fi efecte de poder dur a terme aquesta actuació, s’ha 
aconseguit el finançament necessari que permetrà 
posar en marxa els treballs en breu.

Des de 100% la Garriga seguirem treballant per estar 
al costat de les nostres ciutadanes i ciutadans, en la 
millora del seu dia a dia.

Recuperem la vida associativa: 
L’aposta per les subvencions per 
concurrència competitiva

Ja des de el inici d’aquesta legislatura, el nostre partit 
defensava de cara al govern la necessitat de modificar 
el sistema d’atorgament de subvencions a les entitats 
esportives, juvenils i culturals ja que consideràvem 
que l’actual sistema no era un reflexa de la feina que 
desenvolupaven moltes entitats.

Així li vam plantejar al govern i així ho vam manifestar 
com condició indispensable en la negociació dels 
pressupostos del 2020.

La pandèmia i el COVID ha fet que aquest procés 
hagi sigut molt més llarg del que esperàvem però 
a l’hora estem convençuts que aquesta  nova forma 
d’atorgament de subvencions serà la clau per la 
recuperació de la vida associativa del nostre municipi 
una vegada la pandèmia ens ho permeti.

Que volem dir amb concurrència competitiva?  En el 
fons volem dir que existeixen unes bases amb una 
sèrie de criteris (número d’associats, activitats que 
realitzen al municipi, implicació en la vida activa del 
municipi, la tendència o no d’un pla d’igualtat…. ) que 
el que fa es atorgar una sèrie de punts a les entitats 
de la mateixa manera, sense cap tipus condicionants, 
per a posteriori atorgar les subvencions en base a la 
puntuació que obtinguin.

Que aconseguim amb això? Eliminem les subvencions  
“ a dit “ que no valoren ni la tasca feta ni la implicació 
de les entitats al municipi i d’aquesta forma fa molt 
més justa la repartició dels diners públics.

Ens alegrem que l’equip de govern finalment hagi 
complert el compromís amb el nostre partit, però 
sobretot ens alegrem que les entitats puguin optar a 
unes subvencions molt més justes que el servirà per 
reactivar-ne després de tot aquest temps.

Nosaltres, com grup municipal i com a partit, 
seguirem lluitant per aconseguir un reconeixement 
encara més gran per totes les associacions del nostre 
municipi. Com  sempre hem dit una de les joies del 
nostre municipi és el seu teixit associatiu i nosaltres 
treballarem per mantenir-lo!
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twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

web: lagarriga.socialistes.cat
twitter: @PSClaGarriga
facebook: partit.delssocialisteslagarriga
instagram: @psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org


