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El Consistori

La Garriga, a peu

Les màquines i els operaris ja són al carrer. 
L’ajuntament de la Garriga ha iniciat un pla gens 
menyspreable de millora de la via pública i que 
suma més de 400.000 euros. L’objectiu és fer més 
transitables els nostres barris a peu, arrossegant 
un carretó d’anar a comprar, anant amb cadira 
de rodes o caminador, o bé portant un cotxet 
infantil.

Sí, el poble té un dèficit històric en aquest aspec-
te, i un dels problemes de base són les voreres 
estretes pensades fa moltes dècades en benefici 
dels vehicles grans. Hem de passar d’un model 
de poble del segle XX al que sempre hem prego-
nat els republicans de la Garriga: un poble soste-
nible del segle XXI que faciliti la connexió entre 
barris, especialment a peu, i on la convivència 
amb d’altres vehicles tingui una especial mirada 
des del punt de vista del vianant. La mida de la 
Garriga, així com el seu entramat vial, són ideals 
per reduir la mobilitat motoritzada i fomentar la 
sostenibilitat i la vida saludable del trànsit a peu.

Aquesta prioritat és la que marca el pla d’actua-
ció vial que ha començat aquest 2022 i que com-
portarà millores importants. Caldrà la paciència 
i la comprensió de la ciutadania quan pateixi les 
conseqüències de les obres, però el resultat serà 
un poble més ben transitat.

L’aposta de la mobilitat a peu no exclou actua-
cions decidides per a la mobilitat en bicicleta; 
també s’han aprovat partides per ampliar carris 
bici i mantenir els existents.

Tot plegat mentre fem que arribi la fase final del 
Pla de Mobilitat, que també aportarà canvis po-
sitius. El Pla ha comptat amb la participació ciu-
tadana, amb successives reunions de la Taula de 
Mobilitat. Les idees recollides es poden consultar 
al web i l’aplicació mòbil de l’ajuntament, una 
eina que també ens permetrà moure pel poble 
amb un sola ditada al mòbil.

Però el que més ens agrada és sortir per la Garri-
ga a peu, amb menys barreres arquitectòniques 
i urbanístiques, que ens toqui l’aire i, per exem-
ple, acostar-nos a la Fira de la Botifarra, que ja 
s’acosta.

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

Cosmètica sanitària 
contra l’antifeixisme

30 de gener de 2021, la Garriga: Vox farà paradeta 
electoral. Cap institució evita que els feixistes vin-
guin a la Garriga, però 50 persones ens hi concen-
trem per evitar que el discurs d’odi surti de la seva 
paradeta. Mossos i Policia Local ens identifiquen.
Novembre de 2021: 17 antifeixistes rebem multes 
per concentrar-nos-hi.
De virus que maten en tenim de sanitaris i de 
feixistes, i cal plantar-los cara a ambdós. Per això, 
mentre alguns partits convencien convençuts a les 
paradetes electorals en plena pandèmia, nosaltres 
vam plantar cara al feixisme. Només nosaltres hem 
rebut les multes, perquè no anava de sanitat, ana-
va de dissidència. Fan servir les mesures sanitàries 
per sancionar l’activisme, un tot s’hi val sota l’ame-
naça sanitària. Un control social molt preocupant: 
fent servir la cosmètica sanitària perquè queda 
lleig multar-nos per antifeixistes i perquè la llei en-
cara no els ho permet.
Van ignorar les abraçades i converses a les para-
detes electorals, però van castigar el rebuig a la 
paradeta de vox. Plantar cara al feixisme no només 
és un dret democràtic, és una necessitat elemental 
perquè ens hi va el pa, el treball i les formes de vida 
de moltes persones. El feixisme no és una opció 
política: és un delicte contra la humanitat.
Perquè triomfi el mal només cal que la gent bona 
no faci res, deia Burke. Nosaltres som del “viure vol 
dir prendre partit” gramscià i del “ho tornarem a 
fer” d’en Cuixart. Fer veure que no hi són, no vol dir 
que no hi siguin. Sabem de ben cert que és millor 
organitzar-se i plantar-los cara.
Ja n’hem tingut prou de catifes vermelles al feixis-
me a mitjans i parlaments. Allà els hi permeten 
ser. Però als carrers, que seran sempre nostres, el 
feixisme no podrà passejar-se amb aquesta tran-
quil·litat i supèrbia.
Al feixisme se’l combat. Així que teixim aliances i 
amplis cordons sanitaris contra el feixisme, su-
meu-vos-hi i construïm unes places i carrers per 
a la vida, la solidaritat i la convivència, i no per a 
l’odi.

Fira de la Botifarra

Aquest any, celebrem el 10è aniversari de la Fira de 
la Botifarra, una fira que va néixer per promocionar 
els cansaladers, el comerç local i la restauració de 
la Garriga, promocionant d’aquesta manera el 
nostre municipi.
Els inicis d’aquesta fira, bàsicament eren els 
cansaladers del nostre poble, i any rere any, va 
créixer amb la incorporació d’altres sectors, com la 
restauració i el comerç, afegint-se també parades 
de productes artesanals i de proximitat així com 
les activitats lúdiques i culturals per totes les edats 
al voltant d’aquesta fira.
La Fira de la botifarra, és un símbol de tradició 
de l’elaboració artesanal d’aquest producte tant 
arrelat al nostre poble,  que tot i el pas del temps, 
els nostres cansaladers encara el preparen de 
la mateixa manera tradicional, fins el punt que 
s’ha convertit amb la marca de la Botifarra de la 
Garriga.
Tenim el reconeixament dels consumidors de 
la millor botifarra de qualitat artesanal i, durant 
la fira, tenim l’oportunitat de tastar diferents 
tipus botifarres amb gustos diversos fruit de la 
innovació dels nostres cansaladers,  aconseguint 
fer ressò de la nostra fira i consolidar-la com un 
dels esdeveniments més importants del nostre 
poble.
Enguay, més que mai, hauríem de tenir una fira 
sense restriccions, una fira on el nostre teixit 
cultural, gastronòmic i cultural es fes veure, tal 
i  com ho feien en anys anteriors, tornar a donar 
vida als nostres carrers i sobretot als botiguers i 
restauradors del nostre municipi, que degut a la 
pandèmia han passat uns anys complicats.
 La Fira de la botifarra, com Els tres Tombs, la 
festa gran de Corpus i els Pastorets, entre altres, 
s’ha consolidat entre nosaltres com una de les 
activitats culturals importants de la Garriga. I que 
així sigui per molts anys!
Esperem que les mesures sanitàries ens permetin 
fer la Fira de la botifarra de la manera que es mereix 
la Garriga, puguem sortir al carrer i fer costat als 
nostres comerços, restauradors i entitats culturals 
i tornem la vida als nostres carrers!
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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

La Garriga cada dia és més cara 
per viure-hi
 

Durant la presentació del pla de màrqueting 
turístic de la Garriga un dels potencials que més 
es posava en valor era el fet, segurament molt 
compartit entre nosaltres, que a la Garriga es viu 
molt bé.
Tanmateix viure a la Garriga és cada dia més 
car. Unes causes són evidentment externes i 
ens afectaria a tot arreu d’Espanya: la inflació, el 
preu de l’energia... Però, en canvi, hi ha factors 
que depenen de l’acció política municipal i que 
faciliten aquest encariment. En aquest aspecte, 
el Govern de la Simbiosi (el d’ERC més els 4 
trànsfugues de Junts que en les votacions del 
plenari no es diferencien gens d’ERC perquè els hi 
va el càrrec) ha estat lesiu. En efecte, en 3 anys de 
govern hi ha hagut un augment de la pressió fiscal 
local com feia anys que no es veia, situant-nos 
entre les pressions fiscals més altes de la comarca.
Evidentment, aquest govern ha demostrat ser 
un autèntic devorador fiscal per a les butxaques 
de particulars i empreses. Recordem els fets. El 
Govern va augmentar l’IBI un 30% als sectors 
productius de la Garriga per després augmentar-lo 
lleument a tots els garriguencs. També hem tingut 
un augment del rebut de les escombraries, el de la 
taxa de clavegueram o la taxa pel permís d’obres 
que és avui de les més altes de la comarca. No 
contents amb això, tenim impostos a tipus màxims 
com el conegut “impost de circulació” (IVTM) o 
l’ICIO (que grava les obres) dels que no han tocat ni 
una dècima a la baixa. Els efectes de la pandèmia 
no han repercutit en una disminució de la pressió 
fiscal que l’ajuntament ens sotmet.
Quan pensàvem que no augmentarien res 
més, al ple de febrer, el Govern de la Simbiosi 
ha augmentat als màxims permesos per llei el 
coeficient i el gravamen amb el que es calcula el 
nou impost de la plusvàlua per intentar recaptar 
tot el possible. Aquest Govern és incapaç de 
retallar despeses per mantenir el “ritme de vida” 
de l’Ajuntament. Només sap fer-ho tocant la 
butxaca dels garriguencs.
A la Garriga es viu bé, però amb aquest Govern de 
la Simbiosi, el més car de la història de la Garriga, 
l’està fent molt cara per viure-hi.

Retornem els Casals d’Estiu

Estem al mes de març i a hores d’ara no tenim 
constància de l’evolució dels Casals d’Estiu al 
nostre municipi.
N’estem convençuts que l’oferta privada ja estarà 
preparant les seves propostes, però on està la 
proposta del nostre ajuntament?
Després d’algunes converses amb famílies i algunes 
associacions pares i mares, ni ells ni l’oposició tenim 
constància de l’evolució d’aquest tema.
El PSC, juntament amb un grup de famílies que 
no estaven d’acord amb la gestió  dels Casals 
d’Estiu el 2021 vam presentar una moció al mes 
de setembre on demanàvem tres coses a l’equip 
de govern:
1) Treballar amb temps la proposta de Casals 
d’Estiu i de Quercus per aquest 2022
2) Aprofundir en la Tarifació Social per tal d’aplicar-
la en aquest any.
3) Millorar la comunicació amb les famílies per 
tal de donar un temps raonable per valorar les 
propostes i inscriure’ns en aquelles opcions que 
més els convingui.
Ara tot just s’aprova la tarifació social, sense tenir 
en compte un dels aspectes que considerem 
cabdals; rebaixar els barems perquè les ajudes 
siguin universals. 
Per una banda, no sabem quin treball s’està 
desenvolupant per preparar la proposta d’aquest 
any per tal que sigui molt millor que la que es va 
oferir el 2021.
Per últim no sabem de quina forma es vol 
comunicar a tothom la proposta d’activitats per 
aquest 2022, millorant d’una forma notable la 
comunicació de 2021.
Com a grup municipal no volem que les famílies 
tornin a sentir que el seu ajuntament no doni 
respostes a les seves necessitats.
Estem segurs que la proposta que hi havia 
anteriorment es podia millorar,  però no podem 
compartir ni les formes ni les decisions que 
se’n van pendre el 2021, sense comptar amb les 
famílies dels infants de la Garriga. 
Treballarem per aconseguir que en aquest 2022 
tinguem de nou un Casal d’Estiu i un Quercus 
públic i de qualitat, els i les nostres infants s’ho 
mereixen!

Neix oficialment 100% la Garriga, 
l’alternativa als partits polítics al 
nostre poble
Moltíssimes gràcies a la cinquantena de persones que 
ens van acompanyar a l’assemblea fundacional i al 
posterior sopar que vam dur a terme el passat 17 de 
Febrer. Propostes, objectius, equip i sobretot una gran 
il·lusió per demostrar que sense ser un partit polític, 
serem present i futur per la Garriga. Gràcies als amics 
del restaurant el Racó i també als mitjans de comuni-
cació presents. Radio Silenci, el9nou i VOTV.
Amb l’únic propòsit de vetllar pels interessos dels 
nostres veïns i veïnes i per dur a terme un projecte 
allunyat dels partits polítics, neix l’associació 100% 
la Garriga.
Un projecte basat en la transparència, en la igualtat 
i en la justícia social. Un projecte d’equip que pugui 
esdevenir l’eina de referència per a la gestió del dia a 
dia del nostre municipi. Un projecte inclusiu, capaç 
de ser un moviment transversal de veritat, que sumi i 
que ens permeti fer el que tant ens agrada fer: seguir 
treballant plegats pel nostre estimat poble i la seva 
gent.
Fent municipalisme, fent gestió de proximitat, fent 
100% La Garriga, posarem les persones al centre de 
totes les polítiques per tal de fer front als problemes 
del dia a dia dels nostres veïns i veïnes i trobar les mi-
llors solucions. Vetllarem sempre per l’interès col·lec-
tiu per sobre de l’individual.
L’associació pretén esdevenir en una agrupació 
d’electors per tal de ser presents a les pròximes elec-
cions municipals del nostre poble. Volem liderar el 
present i el futur, i convidem a tothom a sumar i a 
participar del nostre projecte, un projecte per la Ga-
rriga i per a la seva gent.
Molta sort i encerts al gran equip de vint-i-un mem-
bres de la Junta Directiva que va ser ratificada per 
unanimitat per l’assemblea fundacional:
Jordi Pubill i Sauquet, Cristina Vilamala Pey, Juliet 
Grau Gil, Roger Castells Aguilà, Joan Esteban i Sans, 
Àngels Enrique Rico, Josep Maria Torres Ardèvol, 
Xavier Fernández Martínez, Nati Viñets Llonch, Núria 
Fitó Bertran, Gemma Romeu i Puigdomenech, Pep 
Oliveres Cuquet, Xavi Bernaldo i Cararach, Enric Ma-
rata Pujol, Manel Picón Almazán, Hassna Radi Ben 
Miloud, Samuel Vila Sancho, Tomas Berzal i Gutierrez, 
Ivan Villanueva González, Lorena Fernández Díaz i 
Jordi Musquera Castro.
Amb moltes ganes, agraïts, motivats i amb la força 
del gran suport que tenim, COMENCEM!

100% la Garriga. Moviment Veïnal Garriguenc. 
.


