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Promoció econòmica

Carta de la nostra candidata, 
Meritxell Budó

Com potser ja sabeu, he decidit de tornar-me a 
presentar a les eleccions per l’alcaldia. I ho he fet 
perquè m’estimo la Garriga i penso que hi puc 
aportar el coneixement, l’experiència i el bagatge 
adquirit aquests darrers anys. 
El primer que vull posar de manifest és que a Junts 
afrontem les eleccions del proper 28 de maig amb 
el convenciment que no només estem decidint 
sobre què volem que passi en els propers 4 anys, 
sinó que decidirem com volem que sigui la Garriga 
en els propers 20 anys. 
No podem seguir amb el qui dia passa any empeny 
d’aquests darrers 4 anys. Governar sense model de 
poble, sense prendre decisions pensant en el futur, 
ens ha fet perdre oportunitats. El canvi és urgent. 
És urgent restablir el diàleg entre l’Ajuntament 
i els diferents sectors de la nostra societat per 
recuperar la confiança mútua.
Permeteu-me que digui ben clar el que tots ja 
sabem: aquests darrers 4 anys s’ha governat 
sense escoltar a ningú, ignorant a qui afecten les 
decisions, tant si és la ciutadania en general, el 
sector privat, o les entitats del poble. Nosaltres 
volem governar per a tothom, i volem governar 
amb tothom. 
Els pobles i les ciutats al segle XXI han de ser 
la solució a reptes com la globalització, la 
digitalització, el canvi climàtic o l’evolució demo-
gràfica.
Penso en una Garriga compromesa amb la seva 
gent, amb l’entorn, moderna, referent, sostenible, 
pròspera, pionera, solidària, amable, neta. Una 
Garriga que ens il·lusioni  de nou. Hem de fer la 
millor Garriga per a totes i cadascuna de nosaltres, 
per tots els garriguencs i garriguenques, per 
aquells que hi vivim, treballem, estudiem, formem 
la nostra família, impulsem projectes i generem 
prosperitat. 
Vivim en un moment de canvi. Cal coneixement i 
rigor per imaginar-se les possibilitats de la Garriga 
del futur. Un futur que ha de començar ara. I un 
futur que hem de fer entre tots. 
Porto la Garriga al cap i al cor, igual que molts de 
vosaltres. I ens necessitarem tots i totes, per fer-ho 
possible.

Meritxell Budó i Pla
Candidata a l’Alcaldia

Ganes de continuar 

Aquesta legislatura s’acaba d’aquí a 2 mesos i 
nosaltres tenim ganes de fer molt més. Tenim 
molts projectes per acabar que el ‘mandat de la 
pandèmia’ ha endarrerit, però no només la Co-
vid19, aquest equip de govern ha hagut de redi-
rigir recursos per superar les contingències més 
urgents, com la gran inversió en clavegueram, 
que ara evita les inundacions en cas de grans 
aiguats a la Garriga, o bé la rehabilitació del ce-
mentiri que, com el clavegueram, presentava un 
estat d’abandó històric que no s’havia de demo-
rar més. Això ha estat possible gràcies a un equip 
abnegat que s’ha adaptat a les circumstàncies i 
ha primat la feina a la pompa i la figuració.

Però treballar es pot fer de moltes maneres. En 
la gestió municipal, més que en cap altra admi-
nistració, creiem que és imprescindible aplicar 
la visió republicana, és a dir, prendre decisions 
amb la visió ampliada al bé comú, més enllà de 
la resolució de qüestions que afectin a uns pocs 
o a grups i interessos concrets.

I per això recalquem que ens cal construir una 
majoria per al proper mandat per seguir treba-
llant en els projectes engegats i que hem hagut 
de fer esperar: la construcció d’habitatge social, 
el tanatori que ja està en marxa, Can Terrers l’es-
pai d’oci i exercici físic accessible per a tothom, 
seguir arranjant més espais de Can Luna per-
què esdevingui l’equipament cívic central per 
a la ciutadania... però sempre prioritzarem do-
nar resposta a les necessitats que l’emergència 
climàtica imposi a la Garriga. Per això voldrem 
donar sortida al pla de mobilitat sorgit de la tau-
la participativa per respirar un aire més saluda-
ble al casc urbà, i apostar per l’energia neta amb 
la gestió d’una comunitat energètica impulsada 
per l’Ajuntament, i també seguirem superant els 
tràmits per recuperar la gestió del servei de l’ai-
gua.

Per això cal una situació econòmica que generi 
confiança, i per això tenim un projecte il·lusio-
nant de ‘marca la Garriga’ que traurà el màxim 
partit dels nostres valors com a poble: la cultu-
ra, l’entorn natural i el producte i els serveis de 
qualitat.

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

El POUM que no arriba

Ara fa quatre anys es va aprovar l’avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), es va 
dur a terme el programa de participació i, amb 
tot el que s’hi va recollir, calia entomar la redacció 
del nou POUM. Un nou pla que ha de substituir 
el vigent, redactat el 2001, i que és un autèntic 
nyap urbanístic que no contempla objectius de 
sostenibilitat ambiental, energètica, econòmica ni 
una correcta ordenació del municipi.

El POUM és d’una importància cabdal. Ha de servir 
per dissenyar el model de poble que volem, com 
volem créixer –si és que cal–, quins espais hem de 
protegir, com entenem la mobilitat, on situem els 
equipaments i les zones verdes, com donem res-
posta a les necessitats d’habitatge assequible... 
Durant aquest mandat hem perdut l’oportunitat 
de repensar els usos de zones com la SATI, un dels 
propòsits que recollia l’avanç del POUM. Això ha-
gués permès transformar una àrea industrial en 
residencial, amb equipaments i habitatge públic.
El POUM també hauria de servir per repensar on 
volem ubicar els nous equipaments, ara establerts 
en un planejament desfasat. Un exemple és la 
construcció del nou tanatori, una demanda his-
tòrica de la població, i es pretén ubicar-lo al costat 
del cementiri, en  un espai natural i allunyat del 
teixit del poble, a l’altra banda de la C-17. Té sentit 
això? La construcció d’un nou tanatori i un espai 
per a cerimònies laiques és una necessitat evident 
i compartida entre tot el plenari municipal, però 
cal situar-lo en una zona de fàcil accés, sense fron-
teres naturals i sense forts pendents. Vam perdre 
una oportunitat quan l’actual equip de govern va 
vendre’s uns solars municipals prop de la zona 
esportiva de Can Terrers. L’alternativa que se’ns 
proposa no té sentit, ni en termes de respecte per 
l’entorn natural ni de criteris d’accessibilitat.
Creiem que hi ha hagut una clara manca de plani-
ficació que ens ha portat a perdre una oportuni-
tat per encarar la redacció del nou POUM durant 
aquest mandat. Un POUM que ens permeti definir 
el poble que volem.

El Consistori
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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

Ha sido un honor ser portavoz de 
Cs. Gràcies per 8 anys preciosos.

El próximo número de El Garric será en la siguiente 
legislatura en la cual yo no seré portavoz de Cs porque 
no encabezaré -como es sabido- la lista de mi partido. 
En consecuencia, también es mi última oportunidad 
de dirigirme a ustedes por este medio.
Quiero aprovecharla para dar las gracias a quienes, 
con su voto, hicieron posible que defendiera durante 
8 años sus -y mis- postulados que han sido, son y 
serán; ya no solo la defensa del constitucionalismo 
como nadie lo ha hecho en la Garriga, sino que 
también la defensa del municipalismo, la apuesta 
por mejorar nuestro municipio por encima de otras 
“historias” supramunicipales. Todo ello hecho desde 
una oposición contundente en el fondo, pero honesta 
con voluntad de acuerdo en las formas. Apostando 
por una política moderna mirando al futuro y no 
viviendo permanentemente del pasado.
Han sido 8 años de mucho trabajo en un contexto 
social complicado. Si la primera legislatura 
vino marcada por todo el ruido del proceso 
independentista que nos desvió mucho de lo que 
debe ser la política hecha desde un ayuntamiento; 
esta segunda la marcó una pandemia que nos hizo 
replantearnos muchas cosas.
Fa uns dies presentava a Can Raspall un estudi 
sociològic, polític i de preocupacions dels garriguencs 
mai fet a la Garriga. De l’estudi puc dir que me’n vaig 
de l’Ajuntament sabent que he tractat els temes que 
als garriguencs els preocupen. Per una banda no 
solament he aconseguit que aquells que em van votar 
siguin els millors informats del que passa al Consistori 
en comparació amb d’altres votants i que a la vegada 
tinguin una valoració ben alta de la meva tasca a 
l’Ajuntament, sinó que també aquells que mai em 
votarien, avui et reconeixen tota la feinada portada 
endavant aquests 8 anys.
Per a mi és un orgull això, que amb les meves errades 
i encerts, hagi contribuït a que se’t valori per la feina, i 
no per fal·làcies com les sigles que defenses.
Gràcies doncs, a tothom que he conegut aquests 8 
anys, que m’han traslladat les seves inquietuds, que 
m’heu recolzat i fins i tot m’heu criticat amb sana 
discrepància. De tot s’aprèn i com a  experiència 
personal ha estat molt, però que molt bonica.
Menció especial per l’equip de gent que han format 
part de les 2 llistes de Cs aquestes dues legislatures. 
Sense ells res hagués estat possible.
Gracias Rafa, Quima, Marta, Joana, Manolo...la falta 
de espacio no me deja citaros a todos.
Hasta pronto o hasta siempre, el tiempo lo dirá.

Ángel Guillén Deu. Portaveu Cs.

Un any del Porta a Porta.  
I ara què? 

D’aquí unes setmanes es complirà un any de 
la implantació del Porta a Porta. Aquest servei, 
naturalment ha portat una millora en les xifres de 
recollida selectiva, però no podem saber en quin 
percentatge ja que l’Ajuntament no trasllada, com 
si que estan fent d’altres municipis, les dades d’una 
forma clara i transparent. 
La implantació d’aquest sistema ha comportat una 
sèrie de mancances i deficiències que l’Ajuntament 
no ha solucionat, aspecte que ha portat que també 
l’acceptació social no hagi estat positiva. 
Fa sis mesos que no es convoca la comissió de 
seguiment del PaP, una eina control i de participació 
ciutadana que havia de servir per recollir les propostes 
dels veïns i veïnes i posar-les a la pràctica per millorar 
el sistema de recollida.
Lamentablement, lluny d’acceptar propostes, les 
persones que hem participat en aquesta comissió 
de seguiment i hem fet propostes de millora com a 
col·lectiu o a títol personal, ens hem trobat amb un 
Ajuntament que ha buscat els motius per a rebutjar-
les totes, fent que cada cop hi participin menys 
persones a les poques reunions que com diem 
s’han convocat. Es demostra una manca d’empatia 
impressionant. 
Nosaltres vam defensar el sí al PaP, però teníem clar 
que s’havia de fer un seguiment a la seva implantació. 
Creiem que hi ha deficiències que s’han de millorar i 
l’actual equip de govern mira cap a un altre costat i no 
posa fil a l’agulla:
Què està passant amb les bosses d’escombraries, són 
gratuïtes o no? Estan limitades? Perquè no es valora 
crear més zones d’emergència als barris? Perquè no 
tenim una aplicació que funcioni de veritat i no doni 
tants problemes? Perquè seguim amb les papereres 
plenes de bosses d’escombraries? És cert que es 
poden donar casos d’accions incíviques, però no totes 
les accions que es veuen arrel d’aquesta implantació 
són per incivisme. 
El procés no és irreversible, per tant, estem en 
condicions de revisar-ho i fer que sigui molt més 
eficient. Només cal donar  una volta per la Garriga per 
veure  que el sistema no funciona bé, s’ha de millorar. 
Pel que fa a la tarifació per al proper rebut de recollida 
de residus també dona problemes. Això demostra 
que, en un aspecte tan important com la recollida de 
residus s’està actuant per improvisació i intuïció. En 
un aspecte tan important com aquest, són dos factors 
sobre els quals no podem dependre.

A tu també t’han decebut els 
partits polítics?  

L’associació 100% la Garriga som veïns i veïnes de 
la Garriga cansats dels professionals de la política. 
Som gent com tu, que ens estimem el nostre poble 
i que volem treballar per a millorar-lo. 

No som un partit polític però ens presentem a les 
properes eleccions municipals ja que volem tornar 
a sentir-nos orgullosos de viure a la Garriga. 

Volem els carrers de la Garriga nets i ben il·luminats. 
Volem unes places, uns parcs i uns jardins cuidats. 
Volem un poble que faci goig i convidi a gaudir-lo.

Volem recuperar la proximitat amb els ciutadans. 
La digitalització és important, però la proximitat 
amb els nostres conciutadans encara ho és més. 
La resposta de l’Ajuntament cap al ciutadà ha de 
ser molt més ràpida i eficient.

Realçarem un dels nostres principals actius, el 
nostre teixit associatiu, dotant-lo de més i millors 
recursos.

Hem de tornar a ser un poble de referència per tal 
d’atraure noves empreses i generar llocs de treball. 
Un poble que estigui al costat dels emprenedors i 
que aposti pel comerç de proximitat.

Sumem esforços i tornem a enorgullir-nos de la 
Garriga! Volem gestionar el present i el futur del 
nostre poble.

T’HI APUNTES? 

Envia’ns un “WhatsApp” al 648 984 790

El Consistori


