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Treballem pel consens
urbanístic a la Garriga

Ordenances Municipals

Arriba la tardor al món!

Les zones boscoses de Can Vilanova i Can Violí ja
no són ediﬁcables, si se’ns permet relativitzar els
tràmits burocràtics pendents. L’entorn més proper al casc urbà de la Garriga es manté verd, i supera allò que permet el pla urbanístic de primers
de segle, molt lax amb l’ediﬁcabilitat en aquests
sectors i on es podia albirar un creixement exponencial de la població. Amb aquestes modiﬁcacions parcials es comença a esbossar el que pot
ser el futur POUM, on entre totes i tots decidirem
quin model de poble volem per al futur.
Cal destacar l’ampli consens polític en aquestes
qüestions. Tots els grups hem entès que l’interès
col·lectiu passa per fer construccions noves
omplint els buits que hi ha en el poble, i que el
creixement es podrà absorbir per a mantenir la
qualitat de vida a la Garriga. En termes més ‘globals’ parlaríem d’allò tan vague de ‘creixement
sostenible’, que es concreta en les apostes locals
com aquesta i esdevé, aleshores, ‘urbanisme
sostenible’.
El grup republicà de l’ajuntament sempre ha defensat la preservació boscosa d’aquests espais i
la regidoria d’Urbanisme dedica bona part de la
seva tasca a enfortir i desenvolupar un model de
poble envoltat d’una anella verda amb efectes
en la qualitat de vida de la gent, deixant altres
espais per al creixement natural del poble. No
només s’ha fet això, sinó que ha tingut la capacitat de persuasió davant d’altres opcions polítiques i de grups d’interessos oposats.
Construir la república és això. Pensar col·lectivament el futur fa més senzill aconseguir acords,
seduir gent diversa i superar rancúnies del present. Els pobles i les nacions són cada cop més
complexes: no són masses uniformes, però sí
que tenim la possibilitat de posar-nos d’acord de
cap allà on anem.
I si no hi ha manera d’arribar-hi, cal fer tots els esforços per poder resoldre democràticament els
malentesos. És a dir, posar en igualtat de condicions totes les veus: quan parlem d’amnistia i de
referèndum estem parlant d’això. Pensem-hi, per
exemple, mentre passegem pels corriols preservats del rodal de la Garriga.

Properament a la Garriga encetarem el debat
sobre les ordenances, impostos i taxes al municipi.
Probablement quan llegiu aquestes ratlles ja hem
tingut el ple corresponent. En els dos anys i mig de
legislatura de l’actual govern municipal hem sofert
un increment i una pujada de l’esforç ﬁscal per a
totes les famílies.
Des de Junts per la Garriga ens hi hem oposat
reiteradament i la nostra proposta d’enguany
és bàsicament no apujar més impostos ni taxes,
revisar a la baixa algun d’aquests increments
soferts durant aquests darrers anys i revisar els
ajuts als quals es poden acollir les famílies.
Des de Junts per la Garriga creiem que la millor
fórmula per recuperar la prosperitat i activitat
comercial a la Garriga és donant aire al comerç i
a la ciutadania. Només així sortirem junts d’aquest
període crític per tots les ciutadans i només així
accelerarem una reactivació econòmica per a
totes les famílies.
En la mateixa línia defensarem els interessos
de la població durant el proper debat sobre els
pressupostos. I esperem, ara sí, un debat obert i
un diàleg amb el govern municipal que permeti al
principal grup de la oposició, incorporar mesures
i inversions que creiem són necessàries per la
Garriga.
Com sempre Junts per la Garriga estem a la vostra
disposició i us podeu posar en contacte amb
nosaltres a: lagarriga@junts.cat.

Arriba la tardor i torna el fred. Lluny queden les
imatges de l’incendi més virulent a Catalunya, però
els incendis de sisena generació, de canvi climàtic,
segueixen a l’ordre del dia.
Els últims deu anys han estat els més calents dels
últims setanta, la pluviometria estival ha baixat un
5,2%. L’evidència del canvi el notem a casa però
també arreu.
Si busquem l’origen de tot plegat, anem a parar
sempre al mateix lloc: el capitalisme salvatge. La
necessitat d’energia barata obliga a cremar combustibles fòssils amb tècniques similars a les de
dos segles enrere. El carbó, el petroli, i també el
gas, vénen de lluny i les mercaderies també. La
voràgine de la immediatesa ens fa veure que si un
vaixell encalla al canal de Suez, l’economia trontolla. A Barcelona noten els fums dels creuers al Port,
però tots els vaixells de contenidors plens que venen de lluny amb roba o tecnologia que després
consumirem, cremen el mateix combustible.
Tot i que aquella antiga frase de -pensa globalment, actua localment- ja ha passat una mica de
moda, sí que hi podríem fer alguna cosa. Enfortir
l’economia de proximitat, incentivar el transport
amb mètodes sostenibles i col·lectius i treballar
per una transició a energies que no provinguin del
subsòl.
Tanmateix tenim un govern que no està clar cap
on mira. Ja fa temps que veiem les obres de l’ampliació de la C-17, una via sobre utilitzada, ja que
l’R3 és totalment deﬁcitària. A més aquest estiu
ens han retallat tres trens! Una línia amb més de
cent anys i amb els mateixos raïls, on un tren que
podria anar a 120 km/h ha d’anar a 60, d’això se’n
diu falta d’inversió!
Sense oblidar el ridícul del govern amb l’ampliació
de l’aeroport, una operació especulativa que destruiria el territori i incentivaria a companyies del
sector a augmentar el trànsit aeri.
Cadascú des de la seva política de consum i mobilitat hi pot fer molt, però no podem oblidar a qui
tenim davant, les empreses més poderoses de l’Estat, amb els seus lobbies controlant governs. Així
que, pensem globalment i actuem amb tot allò
que puguem, ens hi va la vida tal com la coneixem!

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

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

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

Encarem el nou curs polític
des del DIÀLEG

El populisme no és solució al
problema del lloguer d’habitatge

100% La Garriga, comencem!

Iniciem un nou curs polític on encara volem posar molt més d’èmfasi en un dels pilars del nostre
projecte polític; el diàleg. I diem que encara més
perquè considerem que estem davant d’un moment on cal aquest diàleg per afrontar reptes que
ens venen, perquè el 2022, ha de ser l’any de la remuntada deﬁnitiva de la pandèmia sanitària i on
l’objectiu polític ha de ser no deixar ningú enrere.
El nostre objectiu serà el d’aportar la nostra visió i la nostra forma de fer les coses a les accions
del govern. Però el més essencial és tenir la visió
de tota la població garriguenca per establir les
principals necessitats i objectius, construïts amb
la majoria necessària. Portem un any, on creiem
que aquest consens i diàleg s’ha perdut al nostre
ajuntament. No és la nostra forma de fer política,
perquè gastem més temps a la picabaralla que en
solucionar els problemes de la gent, tal i com es
va veure a l’últim plenari on nosaltres vam portar
propostes de millora i el govern, de senyalització..
És per aquest motiu que vist l’actual situació de
la pandèmia el nostre grup polític ja va demanar
el Ple de setembre reactivar com més aviat millor
totes les comissions polítiques.
Hem activat reunions amb col·lectius per recollir
la seva opinió i canalitzar-la al plenari; la tornada
dels casals d’estiu, la millora dels polígons industrials, les ajudes a les famílies i al comerç, una nova
ordenança de protecció animal, són algunes de les
coses que hem anat treballant en els últims mesos.
Volem sumar, ja que creiem que a partir del diàleg
hi haurà un major consens polític i social. La ciutadania ens demana una acció conjunta per superar
aquesta situació que està atacant a totes les famílies.
Els i les socialistes venim disposades i esperem
que se’ns vulgui escoltar. Esperem que aquest objectiu sigui compartit per la resta de formacions
polítiques perquè la ciutadania de la Garriga així
ho reclama.

Al ple del mes de juny la CUP va portar una moció
al Ple per incloure a la Garriga dintre de la zona
considerada com d’habitatge tens i poder així
“beneﬁciar-se” (cometes són intencionades i més
endavant entendran el perquè), de les mesures de
la llei 11/2020, coneguda com la llei que regula els
preus dels lloguers a Catalunya. Ens vam quedar
sols votant en contra. Ni el regidor d’habitatge que
tot i reconeixent que primer les administracions
han de fer la seva feina i després intervenir, si fos
el cas, en el mercat; ni el PSC que al Parlament van
votar en contra ho van fer en aquesta ocasió.
Com a resultat aquest mes de setembre hem conegut que oﬁcialment la Garriga es considerada
àrea d’habitatge tens i els lloguers passaran a ser
regulats segons l’índex de referència marcat per
la Generalitat. Darrera del titular populista: “els
lloguers seran regulats al nostre poble” i, en conseqüència, seran més barats hi ha una crua realitat
que ens afectarà: baixaran les ofertes de lloguer a
la Garriga tensionant encara més l’oferta davant la
gran demanda i una part del lloguer anirà a parar
al mercat negre fora de tota regulació. És el que ha
passat allà a on s’ha aplicat aquesta regulació, en
tenim un tip de exemples del fracàs d’aquest intervencionisme.
Fa unes setmanes teníem una dada més propera,
la comparació entre Madrid i Barcelona. A Barcelona ha baixat el preu del lloguer un 5,07%, mentre
que a Madrid, on no s’han intervingut els preus, la
baixada ha estat del 9,21%. A més, i el que és més
preocupant, l’oferta d’habitatges de lloguer ha disminuït un 10,2% a Barcelona, mentre que a Madrid
ha crescut un 1,7%.
La solució no passa per regular, pel populisme cupaire amb el beneplàcit de la resta de partits, sinó
per incrementar el parc d’habitatge públic per lloguer i protegit, “fer els deures nosaltres primer”. El
parc públic de lloguer a Catalunya és d’un 2% i a la
Garriga d’un 0% a l’espera que es desenvolupi el
projecte de lloguer social a la zona de la plaça de
la Pau. Les dades canten.

Els veïns i veïnes de l’associació municipalista 100%
la Garriga, aproﬁtem aquest espai cedit pels 4 regidors no adscrits del nostre consistori per informar
que després d’un any de treball intern per tal de deﬁnir i estructurar l’associació, hem iniciat durant les
darreres setmanes, els grups de treball temàtics que
deﬁniran els eixos i objectius de l’associació.
Uns eixos dividits per àrees que pretenen ser el full
de ruta a seguir i que, abans de ﬁnalitzar l’any, seran
ratiﬁcats per l’assemblea fundacional.
Ens felicitem per l’èxit de participació d’aquests
grups i per tal de seguir sumant aproﬁtem per fer
una crida a tots aquells veïns i veïnes del nostre poble que tinguin inquietuds i propostes per millorar
la Garriga i que creguin que la millor forma de ferho és allunyat dels partits polítics tradicionals, fent
poble, fent política de proximitat, fent 100% la Garriga, i vetllant sempre pel bé col·lectiu per sobre de
l’individual. Posant les persones al centre de totes
les polítiques per tal de fer front als problemes reals
dels garriguencs i garriguenques.
Ens podreu seguir a les xarxes socials, que activarem durant aquestes setmanes, per tal que tots i
totes n’esteu al corrent de les novetats, propostes
i convocatòries.
Us animem a sumar en aquest engrescador i il·lusionant projecte, tot recordant que no som un partit polític, que tampoc ho pretenem ser, i que ens
presentarem, si l’associació ho creu oportú, a les
pròximes eleccions municipals de l’any 2023 a la
Garriga, com a una agrupació d’electors, sent un
projecte inclusiu, transversal de veritat, que sumi i
que ens permeti seguir treballant pel nostre poble
i la seva gent.

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

twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ
100% LA GARRIGA

Entre tots i totes fem la Garriga,
Començem!
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