
Nou curs polític

Quan arriba setembre, vol dir que comença un nou 
curs escolar, els nostres fills i filles van a l’escola, 
institut, universitat o centres educatius, amics 
nous i moltes coses per explicar-nos de l’estiu. Un 
estiu que sortosament ha tingut una situació de 
normalitat que els darrers 2 anys no havíem viscut. 
I així serà, com a mínim de moment, a les aules. 
Ens alegrem per tot plegat.

Però també s’inicia un nou curs polític, amb 
la Diada que celebrarem demanant la fi de la 
repressió sobre els nostres càrrec electes i sobretot 
avançar cap a la independència. Objectiu que, 
hem d’encarar amb perseverança i fermesa. És el 
moment d’abandonar estratègies que ja hem vist 
que no ens duen enlloc i establir una estratègia 
comuna que ens permeti avançar cap a objectius 
compartits.

Ja hem vist com aquests dies l’Estat Espanyol ha 
recentralitzat competències com els Bombers, 
regala 1,300 M d’Euros a les elèctriques, rescata 
8 autopistes espanyoles (les de Madrid) i aprova 
un règim fiscal per autònoms que els escanya. 
I això ho ha fet amb la connivència del PSC, ERC 
i Comuns. No fa pas gaire ja es va constatar que 
havien deixat d’invertir al 2021 més de 1500 M d’€, 
sols el 36% del pressupost d’inversions previstes a 
Catalunya. A Madrid el 185%. Aquesta és la taula 
de diàleg que ofereixen.

I aquí a la Garriga, constatem la deixadesa del 
govern municipal. Deixadesa dels nostres carrers, 
deixadesa en el suport a comerciants, deixadesa 
en el suport a les entitats i associacions del poble. 
Sort en tenim de les iniciatives de tots ells! Les 
eleccions municipals d’aquest curs polític serà una 
oportunitat per revertir aquesta actitud i aquestes 
polítiques.

Us convidem a participar en tots els actes que 
s’organitzen en motiu de la Diada, que ha de ser 
festiva, reivindicativa i il·lusionant. Com sempre, 
nosaltres us oferirem les havaneres al vespre de 
l’11 de setembre. 

Bona Diada i bon curs escolar a tots i totes!
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Promoció econòmica

Fem poble, el millor objectiu

Tornem de la pausa estiuenca per encarar una 
tardor i un curs molt incerts pel que fa a l’eco-
nomia. A Catalunya, la represa coincideix amb 
la commemoració de dues dates marcades per 
la voluntat de ser com a poble, l’Onze de Setem-
bre i el cinquè aniversari del referèndum de l’1 
d’octubre.

L’espai republicà, i concretament el grup muni-
cipal d’ERC de la Garriga, estem convençuts que 
la manera d’enfortir un país que aspira a la repú-
blica catalana és cohesionar la nostra societat, 
especialment des dels municipis. Fer poble és 
prioritzar les polítiques igualitàries, la formació 
i la creació de llocs de feina, ajudar al màxim el 
desenvolupament sostenible i millorar la quali-
tat del nostre entorn.

És quan el conjunt del poble té un sentiment de 
benestar que se sent fort i se sumen majories per 
assumir reptes que sabem tan complexos com 
aconseguir la independència. De fet, la indepen-
dència no és més que la suma de totes les eines 
per fer possible la cohesió i un mitjà per aconse-
guir el benestar del nostre poble. A la Garriga, per 
exemple, hem prioritzat destinar molts recursos 
al clavegueram per evitar inundacions; ara ence-
tem un curs amb una oferta formativa reforçada 
per afavorir l’ocupació; treballem per aconseguir 
la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’escola 
bressol amb tarifes segons l’economia de cada 
família...

Ser al costat de la gent, i prendre decisions 
transformadores, és encara més necessari, és 
essencial, quan la situació econòmica és el que 
preocupa més. La voluntat de ser que refermem 
cada Onze de Setembre, i que aquest segle XXI té 
com a expressió màxima l’1 d’octubre del 2017, 
és voler el millor per a tothom. No hi ha il·lusió 
més gran que saber que ens podem mirar els uns 
els altres amb l’orgull de fer un poble i un futur 
millor. Davant dels grans problemes del món: cri-
si energètica, guerres, canvi climàtic, migracions 
massives, inflació, atur,... a nosaltres ens toca 
posar el nostre granet de sorra: més que mai, els 
petits canvis són poderosos.

I un desig per la Diada Nacional: visca la Repú-
blica Catalana!

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
@:  lagarriga@cup.cat

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

Aquest 11S, no proclamem la 
independència

Si alguna cosa s’hauria d’haver après dels anys 
del Procés i, sobretot, de l’octubre de 2017, és que 
una independència sense conflicte no és possible. 
Desitjable sí, però – i això també ho hauríem d’ha-
ver après – tot això no té només a veure amb el 
que desitgem, sinó que en gran part està en relació 
amb les condicions reals de la partida.  
Confiar en què la independència vindria «de la llei 
a la llei», que s’aconseguirà peregrinant per dife-
rents tribunals de justícia d’arreu del món i part de 
l’estranger, o que resoldrem i donarem sortida al 
nostre anhel de llibertat política en taules de nego-
ciació en què una de les parts – la que té la paella 
pel mànec – no té cap interès en fer rutllar l’aposta, 
però que es cuidarà prou de quedar-hi malament, 
acull tota la gamma de colors que va de la ingenuï-
tat al cinisme.
Per desgràcia, el moment actual no es caracteritza 
per la recerca d’una estratègia compartida, hones-
ta i valenta per a avançar cap a la independència. 
L’independentisme institucionalitzat viu una gue-
rra de posicions en la qual els dos grans pols (el 
d’ERC i el de Junts) es disputen l’hegemonia i hi ha 
menys voluntat de construir que de reaccionar a la 
proposta de l’altre per tal de desacreditar-la. Men-
trestant, s’han posat molts esforços en desactivar 
la potència social de l’activisme independentista 
que va caracteritzar el cicle que va d’Arenys a l’U 
d’octubre i a recuperar – si és que mai s’havia per-
dut – la brúixola de la gestió autonòmica.
No cal patir per si l’11S d’enguany proclamarem la 
independència: no ho farem. Però això no ens ha 
d’amoïnar perquè no és el dia per a fer-ho. En tot 
cas, ens ha de servir per tornar al contacte amb la 
mobilització, a la recerca d’una estratègia compar-
tida que dugui el conflicte polític al centre del de-
bat fins a fer-lo ineludible i, sobretot, insostenible 
per a l’Estat. Parafrasejant Albert Camus, diguem 
«no» i revoltem-nos per la independència com a 
expressió del dret a no ser subjugats més del que 
podem – i volem – admetre.
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Telèfons d’interès

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

Último curso político 

 
Como si de una carrera universitaria de 4 años se 
tratara nos adentramos en su último curso. Un 
curso más corto del habitual que suele acabar en 
julio pero que en este caso acabará el 28 de mayo 
de 2023, día de las elecciones municipales, el día 
en que los partidos verán quien ha sacado el grado 
universitario, quien no y con qué nota.
Por la parte que nos corresponde lo afrontamos 
con la misma intensidad y ganas de siempre. De 
la mano de nuestro portavoz Ángel Guillén, el 
cual afronta también ya su último curso político 
antes de dejar la primera línea de la política 
municipal tras 7 años al frente del proyecto de 
Ciutadans La Garriga, seguiremos con nuestras 
señas de identidad que hemos venido ejerciendo 
siempre: fiscalización de las finanzas municipales 
-del dinero público, el de todos-, huir de las 
demagogias populistas, insistir en las mejoras del 
sistema de recogidas del puerta a puerta, exigir al 
gobierno compromisos para finalizar de una vez 
por todas proyectos que están en el aire y que 
ya deberían estar cerrados como el contrato de 
gestión del servicio de agua potable o el nuevo 
tanatorio…por poner algunos ejemplos.
Pero también queremos compromisos que dejen 
un legado en el futuro de nuestro municipio. Tal 
es el caso de la moción que presentamos en el 
mes de julio sobre refugios climáticos que doten 
a nuestros parques y espacios públicos al aire libre 
de más arbolado bajo la idea de plantar tantos 
árboles como nacimientos hubiera el año anterior. 
Ahora que dejamos atrás un verano tórrido, 
desde Cs pensamos que debemos estar mejor 
preparados para el verano 2023 y ofrecerle a la 
población soluciones para pasar mejor unas olas 
de calor que nada hace pensar no vayan a más año 
tras año.  Una moción que nos enorgullece fuera 
aprobada por unanimidad del plenario.
Este va a ser el eje de nuestras políticas un curso 
más, el de ir presentando propuestas y trabajando 
proyectos que mejoren La Garriga en la línea con 
nuestro compromiso con el que nos presentamos 
a las elecciones de 2019 pues no era baladí 
que nuestro programa electoral se titulara “60 
propuestas para mejorar La Garriga”.

Gratuïtat dels libres de text: 
Una assignatura suspesa

Arriba l’inici de curs escolar, i si hagués sigut pel 
nostre grup, estaríem davant del segon curso n la 
gratuïtat dels libres de text a les nostres escoles 
seria una realitat.
Nosaltres portàvem aquesta proposta al nostre 
programa electoral, igual que d’altres partits, 
però amb la diferencia que per nosaltres era una 
prioritat de legislatura.
Així li vam fer saber al equip de govern en solitari 
d’ERC  al inici de legislatura i també al govern 
sorgit de la suma d’ERC i els trànsfugues.
No ens serveix cap excusa per no tenir-ho en 
aquesta legislatura, no ens serveix cap motiu per 
no tenir-ho pressupostat ja. Això era una qüestió 
de voluntat i el govern ha demostrat no tenir-ho.
Mentre que d’altres ajuntaments ja han donat 
una passa més i a part de la gratuïtat dels libres 
de text ja subvencionen el material escolar, el 
nostre poble segueix pendent d’un somni, d’una 
esperança que hores d’ara no arribarà en aquesta 
legislatura.
El nostre grup ho ha tornat a demanar i és una 
prioritat al Pressupost 2023, tornarem a exigir que 
la gratuïtat dels libres de text no és un luxe, sinó 
una garantia d’igualtat per tots els nens i nenes 
dels nostre poble.
El govern municipal ha de treballar-ho com a 
prioritat i trobar partida pressupostària, segur 
que podem fer l’esforç per aconseguir la partida 
que com a mínim garanteixi que el curs 2023-2024 
comenci a caminar aquest projecte.
No podem esperar més, no volem ajornar-lo 
més. I si no ho aconseguim amb l’actual equip 
de govern, el nostre grup es compromet a portar-
lo al programa electoral i que sigui una condició 
prioritària després de les properes eleccions 
municipals.
La gratuïtat dels libres de text es garantir un accés 
universal al material necessari per tal de formar 
als nostres infants i que les famílies no tinguin que 
fer veritables “equilibris” per aconseguir arribar a 
tot al mes de setembre, nosaltres ho tenim clar, 
esperem que la resta de forces comparteixin els 
mateix criteri i ho aconseguim d’una vegada per 
totes.

Treballem i treballarem 100% 
per la Garriga

 
Des de 100% la Garriga aprofitem aquest espai cedit 
pels 4 regidors no adscrits per explicar-vos que ara 
que comença un nou curs polític, volem més que mai 
treballar en la direcció oposada a la dels grups polítics 
municipals vinculats a les directius dels partits, que 
com hem pogut observar també durant aquest estiu, 
novament, només es dediquen a llençar-se els plats 
pel cap i a lluitar entre ells pels interessos partidistes 
i personals.
Aquest últim quadrimestre de l’any tenim molta feina 
a fer, des d’escollir el nostre candidat o candidata 
mitjançant l’assemblea de l’Associació (sense que 
haguem d’estar pendents de pressions i estratègies 
de cap partit ni persona que ens marqui els tempos 
de quan, com i a qui escollir), transmetre les directrius 
i eixos de l’entitat (expressades a sota amb el nostre 
decàleg) i copsar les inquietuds dels ciutadans i 
ciutadanes de La Garriga per fer entre tots i totes una 
proposta de consens i participada per aconseguir La 
Garriga que ens mereixem.
1. L’associació 100% la Garriga no és cap partit polític. 
2. Som un moviment veïnal organitzat i transversal, 
que estima la Garriga i que vol treballar per a millorar-
la. 
3. Volem gestionar el dia a dia del nostre poble sense 
haver de seguir el que marquen les directrius de cap 
partit polític. 
4. Volem aconseguir ser presents a les pròximes 
eleccions municipals en forma d’agrupació d’electors, 
lluny de partits polítics i oberta a tota la ciutadania 
de la Garriga. 
5. El nostre compromís és únicament amb els 
garriguencs i garriguenques. No pretenem viure de la 
política ni fer-ne més enllà del nostre poble. 
6. L’associació actua de forma independent, amb les 
pautes que rep de l’encàrrec de la seva Junta Directiva 
i de la seva Assemblea de socis. 
7. Formar part de l’associació no suposa ni suposarà 
mai cap premi en forma de càrrecs i sous a cap 
organisme supramunicipal. No utilitzarem el nostre 
poble com a trampolí per fer carrera política. 
8. Treballem per l’interès col·lectiu per sobre de 
l’individual. Posarem les persones al centre de tota 
la gestió municipal per tal de fer front als problemes 
del dia a dia dels nostres veïns i veïnes i trobar-ne les 
millors solucions. 
9. Som i serem sempre al costat de les entitats i 
associacions del nostre poble, posant en valor el gran 
teixit associatiu garriguenc i preservant així un dels 
nostres principals actius. 
10. Volem liderar el present i el futur de la Garriga, i 
per això convidem a tots els veïns i veïnes a sumar i a 
ser part del nostre projecte. Un projecte de proximitat, 
basat en la transparència, la igualtat i la justícia social.
Per això, des de 100% La Garriga us convidem a que 
ens expresseu els vostres neguits i inquietuds per tal 
de seguir treballant en la línia que ens caracteritza, 
aconseguir La Garriga que volem.


