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El nostre propòsit és governar per a tothom.
Introducció del nostre candidat Àngel Guillén
Benvolguts veïns:
Per segona vegada tinc el plaer i la responsabilitat d'encapçalar
la llista de Ciutadans (Cs) a l'alcaldia de la Garriga.
Aquest programa electoral que et presentem conté el fruit de
l'experiència acumulada en aquesta legislatura. Aquesta
experiència ens ha aportat aquestes 60 propostes per millorar positivament el nostre
municipi, per donar un pas endavant per la Garriga que mereixem.
Mereixem que el nostre Ajuntament faci polítiques per tots els seus habitants i no
per acontentar uns quants. Les propostes que aquí pots llegir són, efectivament, per
a tots els garriguencs. Nosaltres no pretenem governar per als d'esquerres o els de
dretes, per als independentistes o els constitucionalistes. El deure d'un alcalde o
alcaldessa és tenir present a tots els seus veïns, tant a qui els han votat com als que
no i per tant, volem governar per a tots vosaltres.
És per això que apostem per recuperar els carrers per als nostres petits i això és
governar per a tothom. És per això que volem que més garriguencs puguin treballar
al seu municipi i això és fer política per a tothom. És per això que volem prioritzar a
les persones i bona part del nostre programa va enfocades a elles, a vosaltres i, en
conseqüència, també és governar per a tothom.
Venim d'una etapa de forta fractura emocional, familiar i social. Aquestes 60 mesures
pretendre recosir ferides, centrant-nos en les competències municipals, que són
moltes, i deixant de banda discussions que en res ajuden ni a la convivència ni al
millor futur de la Garriga. Doneu-nos la vostra confiança i veureu com és possible fer
realitat la Garriga que somieu.
Ángel Guillén Deu
Candidat de C's
a la alcaldia de
la Garriga
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I
PRIORITZAREM A LES PERSONES
ENSENYAMENT
1. Volem fer un conveni amb la Generalitat per construir l'Escola d'Adults de la
Garriga. Una escola que donarà formació a tota la població de la Garriga i dels
municipis veïns i a on es puguin impartir, des d'inici, cursos de llengua
castellana i catalana, graduat en educació secundària, cicle de formació
instrumental i preparació per a proves d'accés.
2. Volem subvencionar els casals d'estiu perquè el seu cost no representi un
dels majors desemborsaments de l'estiu per a les famílies de classe mitjana i
treballadora. Ara mateix les subvencions arriben a les classes més desfavorides
però també hem de ampliar-les a les classes mitjanes i treballadores doncs per
a moltes d'elles els casals d'estiu suposen pagar una quantitat superior a les de
les seves hipoteques o lloguers.
3. Volem garantir que cap alumne es quedi sense plaça en els instituts de la
Garriga a causa de l'augment demogràfic de 2007 a 2009. El 2008 hi va haver
més de 200 naixements a la Garriga. Els centres d'educació secundària públics
del nostre municipi ofereixen anualment 180 places. Hem avisat contínuament
al Govern Municipal que recordi a la Generalitat aquest fet per tenir una
solució òptima arribat el moment.
4. Volem exigir a la Generalitat que compleixi amb la seva part amb el
finançament de l'Escola Bressol de Les Caliues. La Generalitat fa anys que no
finança la nostra escola bressol municipal havent d'assumir l'Ajuntament la
part no finançada, minvant així les arques municipals.
5. Seguirem mantenint el servei de beques menjador estenent també fora del
curs escolar en aquells casos que siguin necessaris. Tenim el deure que els
més petits tinguin una correcta alimentació i complirem amb això.
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CULTURA
6. Volem continuar desenvolupant Can Luna. Can Luna - La Sínia seran el cor
soci-lúdic-cultural del nostre municipi. Volem traslladar a Can Luna abans
d'acabar 2020 els estudis de Ràdio Silenci i la sala d'exposicions Andreu
Dameson. Aconseguirem així millors condicions de treball per als empleats de
la ràdio i també dels serveis socials ja que els ubicarem al local que deixa lliure
la sala Andreu Dameson a la Plaça Can Dachs.
7. Volem afavorir la representació de mostres de folklore, cultura popular i
tradicions dels garriguencs nascuts a altres parts d'Espanya i buscar
agermanaments amb altres municipis. En uns moments en què el "Procés" ha
trencat tant la convivència entre catalans i fins i tot al nostre poble aquesta
iniciativa ajudarà a entendre'ns i a conèixer-nos millor perquè sempre és millor
units.

ESPORTS
7. Volem una millor atenció als esports minoritaris. La Garriga té un teixit
esportiu impressionant en relació a la seva població però els esports
minoritaris no entrenen en les millors condicions. Treballarem amb les entitats
esportives per a dotar-los de millors ubicacions.
8. Volem donar suport als clubs que apostin per l'esport femení. Estem davant
d'un fenomen de revaloració de l'esport femení. A la Garriga alguns dels
nostres clubs estan aconseguint importants reconeixements. És evident que
des de l'Ajuntament els ajudarem tant econòmicament com en el suport
institucional i logístic que necessitin.
9. Volem fer calendaris d'obres consensuats amb els clubs. Mai més s'iniciarà
una obra que afecti els clubs de la Garriga sense haver-les consensuat amb les
entitats afectades i donant-los garanties absolutes de compliment dels
terminis. No es pot tornar a repetir el despropòsit del canvi de gespa del camp
de futbol o el retard de gairebé un any que acumula la pista nº2.
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INFÀNCIA, JUVENTUT,
FUNCIONAL

TERCERA

EDAT

I

DIVERSITAT

10.Volem en infància centrar-nos especialment en l'apartat de recuperar els
carrers per als nostres petits en el capítol titulat Urbanisme decent,
administració eficient.
11.Volem prendre les mesures necessàries per tal d'incentivar l'oci nocturn al
nostre municipi per als nostres joves. L'Ajuntament ha de ser un facilitador
perquè el sector privat de l'oci nocturn trobi a la Garriga llocs on desenvoluparse. Amb això evitarem que els nostres joves hagin de sortir de la Garriga per
divertir-se, donant-los l'oportunitat de fer-ho aquí reduint el risc dels
desplaçaments i patiment de moltes famílies.
12.Volem ampliar les ajudes als nostres pensionistes perquè puguin gaudir de
les colònies de la gent gran. Molts dels nostres pensionistes no es poden
permetre pagar 190 € per persona que costen les colònies. Per a molts d'ells
aquesta sortida pot ser que sigui l'única que facin en tot l'any. Nosaltres volem
que els nostres majors puguin gaudir de més oci. S'ho mereixen i s'ho devem.
13.Volem impulsar el servei d'àpats a domicili per a gent gran i grans
dependents físics i psíquics. Ho farem de manera total o parcial subvencionat
segons nivells de renda.
14.Volem dissenyar programes que afavoreixin un envelliment actiu i saludable
de la gent gran. Els concebrem mitjançant la seva participació en activitats
socials, esportives educatives i culturals planificant-les de manera conjunta
amb les diferents administracions (central, autonòmica i municipal), per evitar
duplicitats i aconseguir major eficàcia i qualitat en les prestacions. Volem
corregir la manca de polítiques dirigides a l'oci i gaudi de la nostra gent gran a
la Garriga.
15.Elaborarem un projecte per fer de la Garriga un indret 100% accessible a
persones amb diversitat funcional. En aquest projecte hi haurà un pla
d'actuació determinat en el temps amb compromís que la ciutadania tingui
clara l'execució.
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SANITAT PÚBLICA
16.Volem seguir apostant per tenir un municipi cardioprotegit. Fa 4 anys vam ser
els únics en portar en el nostre programa electoral la necessitat d'augmentar
els desfibril·ladors i la formació de personal per utilitzar-los i avui apostem per
ampliar aquesta aposta a més punts de la Garriga.
17.Volem reduir ostensiblement la presència d'excrements de gossos a la via
pública. Ho farem aplicant la mesura que ha resultat eficaç en moltes localitats
d'Espanya i fins i tot d'aquesta comarca: les anàlisis d'ADN dels excrements i la
corresponent sanció per infracció de la normativa municipal.
18.Donarem suport a les persones celíaques de la Garriga. Impulsarem la creació
de la "Xarxa de Botigues i Restaurants sense gluten de la Garriga", buscant la
col·laboració i la implicació dels sectors de l'alimentació i la restauració al
nostre municipi, amb l'elaboració i l'aplicació d'un distintiu que permeti
identificar fàcilment aquests establiments des de l'exterior. Incentivarem des
de les diferents regidories del nostre Ajuntament accions que apostin per una
política d'igualtat per a les persones celíaques de la Garriga de manera que
puguin participar de tots els actes i festivitats amb les màximes garanties per a
la seva salut, especialment en tots aquells casos en què hi ha una activitat
gastronòmica vinculada (com ara xocolatades infantils, botifarrades, activitats
de la Festa Major...).
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RECOLZANT A LES CLASSES MITJANES I TREBALLADORES
19.Volem modificar totes les tarificacions socials i bases d'adjudicació d'ajudes
per a fer-les extensibles a les classes mitjanes i treballadores. En Cs estem
convençuts que cal ajudar els més vulnerables però sense deixar de banda a les
classes mitjanes i treballadores que paguen els seus impostos però que reben
poca ajuda a canvi. Són part dels que més han patit la crisi i cal tenir un gest
amb elles. Prometem un augment de les ajudes de forma progressiva en funció
de la renda.
20.Volem rebaixar la pressió fiscal municipal. Aquest govern municipal es va
queixar de la pujada del 6% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) aplicada pel
Govern d'Espanya en 2012 però després no ha volgut rebaixar aquest 6% quan
s'ha permès. Nosaltres rebaixarem aquest 6% i reajustarem altres impostos
municipals que tenen la pressió fiscal a tipus màxim a hores d'ara.

SERVEIS SOCIALS
21.Volem canviar la ubicació dels serveis socials de l'Ajuntament a la zona que
ocupa la Sala d'Exposicions Andreu Dameson. Les persones que acudeixen als
serveis socials de l'Ajuntament necessiten major intimitat que la que gaudeixen
ara i nosaltres la donarem.
22.Volem fer un tanatori acord amb les necessitats de la Garriga. Buscarem els
terrenys adequats perquè el 2020 sigui una realitat.
23.Volem posar ordre en tot el sistema d'ajudes socials. Cal evitar la picaresca en
aquest tema perquè els ajuts vagin destinats als que realment més ho
necessiten.
24.Lluitarem contra el malbaratament d'aliments. Buscarem les sinergies
necessàries per crear una mesa de treball formada per una part amb
associacions d'ajuda a persones en risc d'exclusió i representants polítics; i per
l'altre amb comerciants, restauradors, responsables de cadenes de distribució i
empresaris que generin
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HABITATGE
25.Volem potenciar l'habitatge social a la Garriga, el gran oblidat per tots els
governs municipals. Sí, construirem habitatge social a la Garriga però no
l'anem a focalitzar en un únic punt perquè les persones amb vulnerabilitat el
que menys necessiten és que se'ls estigmatitzi encara més. La nostra idea és en
una primera fase construir al costat de l'Escola Pinetons i a Can Illa i buscarem
que siguin projectes d'habitatge social on es barregin pisos d'emergència
social, lloguers socials, lloguers assequibles, habitatges per a persones amb
diversitat funcional, joves que busquin emancipar-se i gent gran.
26.Volem ajudar les persones que utilitzin els habitatges d'emergència social i de
lloguers socials a sortir endavant. Des de Cs no deixarem a ningú sense
atendre. Promourem programes de reinserció laboral perquè els afectats
puguin tirar endavant amb les seves famílies.

SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME
27.Volem aprovar una nova ordenança de policia i bon govern que posi fi a
l'incivisme als carrers de la Garriga. El Govern Municipal ha mirat cap a un
altre costat amb les mostres d'incivisme al nostre municipi. Des Cs hem vingut
reclamant que s'apliquin les ordenances al respecte. Ha arribat el moment de
crear una autèntica ordenança de civisme que posi fi als excessos en la via
pública.
28.Volem finalitzar el projecte de les càmeres de videovigilància a les entrades
de la Garriga. Vam ser els primers en apostar per videovigilància a les entrades
de la Garriga fa 4 anys i garantirem la seva entrada en funcionament abans
d'acabar l'any afavorint així la seguretat contra la propietat privada.

IGUALTAT
29.Volem vetllar pel compliment dels diversos plans d'igualtat que tenim al
municipi i seguirem actius en la defensa dels drets de totes les persones a no
ser discriminades sota cap motiu.
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II
UN AJUNTAMENT AL SERVEI DE TOTHOM
I RESPETUÓS AMB L'ORDRE
CONSTITUCIONAL
30.Volem defensar la legalitat i la convivència al nostre municipi. L'estratègia de
divisió i de confrontació del separatisme ha causat profundes fractures
emocionals, socials i econòmiques. Anem a restablir l'estabilitat i tranquil·litat
a la ciutadania. Despolititzarem tots els actes institucionals, culturals o festius
promoguts per l'Ajuntament perquè ningú se senti exclòs i garantirem un espai
públic lliure de simbologia partidista.
31.Volem evitar que els pressupostos municipals s'utilitzin per finançar
associacions separatistes com l'Associació de Municipis per la Independència.
Revisarem tots els contractes, per menors que siguin, i les subvencions per
verificar la seva legalitat. Impedirem la utilització amb fins partidistes dels
recursos materials i humans de l'Ajuntament.
32.Volem eliminar els símbols i la propaganda partidista pagada amb diners
públics de les nostres institucions. Limitarem la despesa en publicitat
institucional i endurirem els controls per evitar el clientelisme i l'ús partidista.
Les xarxes socials del nostre Ajuntament i la resta de mitjans públics seran
veritables canals de comunicació al servei del ciutadà, i no de la propaganda
política del partit en l'Ajuntament.
33.Volem garantir la neutralitat dels espais i edificis públics de titularitat
municipal. Vetllarem pel compliment de la llei de banderes, i els principis
d'objectivitat i neutralitat institucional. A més ens comprometem també a
garantir que els funcionaris de l'Ajuntament realitzin la seva tasca amb
independència i a prohibir que els càrrecs electes interfereixin en el seu treball.
Ens assegurarem que cap persona pugui ser assenyalada per raó de la seva
ideologia política.
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34.Volem derogar tots els nomenaments de persones no grates a la Garriga per
motius de discrepància ideològica. Una societat democràtica i tolerant no ha
de permetre els assenyalaments des dels poders públics contra els adversaris
polítics simplement per motius de discrepància ideològica.
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III
FEINA DE KM 0
35.Volem crear el nostre "Pla de Feina de Km 0". Ja n'hi ha prou de ser un poble
dormitori amb el major nombre de naus industrials i solars buits de la comarca.
Hem d'aconseguir que els garriguencs puguin treballar al seu municipi com va
passar en l'època en què el moble i la SATI eren els nostres referents
industrials. Per això disposem de tot un projecte de posada en valor dels
nostres polígons amb incentius fiscals com les ajudes a la contractació fixa i
estable.
36.Volem posar en valor els nostres polígons industrials. La gestió del Sr. Pubill
de Junts per la Garriga no ha aconseguit evitar la vergonya de ser el municipi
del Vallès Oriental amb major nombre de naus i solars industrials buits.
Nosaltres creiem que cal posar en valor els nostres polígons industrials dotantlos de millors accessos, millor il·luminació i fent arribar la fibra òptica.
Buscarem el finançament adequat per donar-los un rentat d'imatge.
37.Volem donar suport a les nostres Pimes, els nostres emprenedors i els
nostres treballadors dins del nostre Pla de Feina de km 0. Millorarem tot el
sistema d'exempcions a emprenedors i autònoms. En quant als treballadors,
des de l'Ajuntament estem convençuts que amb les nostres ajudes a la
contractació indefinida aconseguirem feina pels nostres veïns de qualitat i
estable i incentivarem a les empreses que no ho estiguin ja a instal·lar-se a la
Garriga.
38.Volem buscar un pacte de poble per a la recuperació del solar de l'antiga
SATI. No ens podem permetre el deteriorament del que va ser al seu dia la
principal indústria de la Garriga. Buscarem arribar a un pacte amb la resta de
forces per dignificar l'espai.
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39.Volem crear el Viver d'Empreses de la Garriga. Ho farem per afavorir el
naixement i desenvolupament dels petits projectes empresarials i la creació
d'un teixit industrial incipient i generador d'ocupació. El viver disposarà
d'oficines i tallers en règim de concessió temporal a càrrec de l'usufructuari les
despeses derivades del manteniment i subministrament energètic. Un cop
l'empresa usufructuària hagi finalitzat la seva estada al viver i sempre que
prossegueixi la seva activitat fora d'ell farà tasques de mecenatge de la nova
empresa que ocupi el lloc deixat vacant.
40.Volem potenciar el turisme perquè el turisme també és feina de proximitat.
Per a això promourem paquets turístics els dies d'especial interès en el nostre
municipi: Corpus, Fira de la Botifarra, Ruta del Pintxo o relacionats amb
esdeveniments importants en poblacions veïnes. Estem en un entorn magnífic
per al desenvolupament d'un turisme de qualitat i sostenible però no ens
promocionem com hauríem per atreure més visitants. Nosaltres sabem com ho
hem de fer per aprofitar les sinergies dels esdeveniments que es realitzen al
nostre municipi i en alguns veïns.
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IV
URBANISME DECENT;
ADMINISTRACIÓ EFICIENT
URBANISME FAMILIAR I D'OCI
41.Volem finalitzar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb el
model de major consens entre tots els actors que intervenen des de partits
polítics a la participació ciutadana.
42.Volem ampliar els parcs adaptats per a nens i nenes amb diversitat funcional
i instal·larem atraccions en els parcs per a la franja d'edat de 0 a 3 anys.
Gràcies a una moció que vam presentar al gener de 2016 tenim el primer parc
adaptat a nens i nenes amb diversitat funcional de Catalunya. Creiem que cal
exportar el model a altres parcs fora del centre de municipi. A més, corregirem
una de les necessitats que tenen bona part dels nostres parcs infantils: les
atraccions per a la franja d'edat de 0 a 3 anys.
43.Volem recuperar els carrers per als nostres fills i filles amb la creació d'una
xarxa de camins escolars segurs on participi comunitat educativa, famílies,
comerciants i administració municipal. Crearem una xarxa de camins escolars
senyalitzats i organitzarem els pedibus. També, mitjançant una aplicació per a
mòbils els familiars podran saber en tot moment la situació dels seus fills i filles
i quan aquests han accedit al seu centre escolar.
44.Volem seguir recuperant els carrers per als nostres fills i filles perquè puguin
jugar a esports de pilota en el seu temps lliure amb la creació d'minipistes
poliesportives. Som un poble on no podem practicar esports de pilota en hores
d'oci. Fins i tot es prohibeix en alguns llocs. La solució òptima és crear
minipistes poliesportives on poder practicar futbol sala, bàsquet, voleibol,
handbol ...

13

45.Volem obrir les pistes d'alguns col·legis perquè puguem tenir més llocs on
practicar esport. Mentre construïm les minipistes poliesportives obrirem
alguns patis de col·legis de la Garriga per a la pràctica d'esport ja sigui infantil,
juvenil o sènior. Un cop tinguem les minipistes poliesportives fetes seguiran
estant obertes per tenir així una oferta de pistes suficients.

MOVILITAT I TRANSPORT
46.Volem ampliar els carrils bici de la Garriga amb l'objectiu de tenir un gran eix
nord - sud amb les seves ramificacions a cada centre escolar del municipi com
a complement als camins escolars. La xarxa ciclable de la Garriga està
paralitzada des de fa anys. Falta d'inversió i de decisió política del Govern
Municipal són els responsables. És urgent arranjar els carrils bicis existents i
ampliar la xarxa cap als centres escolars.
47.Volem fer l'aparcament subterrani de la Sínia. Els problemes d'aparcament
són notables al centre del municipi. La construcció d'un aparcament subterrani
que ampliï fins i tot el nombre de places amb preus reduïts i bonificacions per
aparcar proporcionarà menys contaminació en cotxes buscant aparcament i
major accés a l'eix comercial central del municipi per a gent de fora de la
Garriga.
48.Volem convertir la superfície del nostre projecte de pàrquing subterrani de la
Sínia en el gran pulmó verd de la Garriga. Posarem fi a la política de pegats
amb la Sínia d'aquest últim govern municipal amb un gran pla integral que
converteixi la Sínia en un gran parc al centre del municipi on els garriguencs
puguin anar a passejar i estar en família, amb amics o sols. Un parc amb
ombres, taules, atraccions per als més petits, els joves i la gent gran. Gairebé
8000 m2 per a l'oci a l'aire lliure dels garriguencs. Obrirem procés participatiu
pel seu disseny.
49.Volem bonificar la zona blava per als residents. No podem penalitzar la gent
que viu als llocs on hi ha zona blava a que busquin aparcament fora d'aquesta
zona o hagin de pagar per aparcar al seu carrer.
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50.Recuperarem la gestió de la Carretera de l'Ametlla avui en mans de la
Diputació per poder invertir en les millores necessàries en aquesta via
urbana. Les inundacions en els laterals d'aquesta via en el tram d'entrada al
poble per la C-17 fins a la cruïlla amb carretera Nova són freqüents. L'entrada
de trànsit pesat pel pont és perillosa. Amb una gestió municipal d'aquests
trams garantirem la seguretat dels usuaris.
51.Volem fer efectiu allò acordat amb la plataforma "Perquè no ens fotin el
tren". Treballarem des del major consens possible amb la resta de forces
polítiques municipals per a una millor connexió del bus interurbà amb l'estació
de tren així com en la construcció d'un aparcament de bicicletes decent a la
mateixa estació. A més a més, traslladarem als nostres companys al Parlament
i al Congrés dels Diputats la necessitat de millores reals i ràpides en la línia R3
de Rodalies Renfe.
52.Volem fer una consulta popular dins de les competències municipals per
decidir si les plataformes úniques de prioritat invertida dels carrers Banys,
Doma i Samalús han de passar a ser de vianants exclusivament. Crearem les
condicions necessàries perquè es doni aquesta consulta i que sigui una decisió
de la població de la Garriga amb caràcter vinculant.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
53.Volem seguir promovent els pressupostos participatius millorant els criteris
d'assignació. Evitarem així que una única proposta es pugui portar el total del
que està destinat als pressupostos i a més a més revisarem que els costos de
les propostes siguin el més reals possibles i no donin la sensació d'estar inflats.
54.Volem acabar amb el clientelisme generat pels governs hereus de
Convergència i Unió acabant amb les subvencions "a dit" substituint-les per
subvencions via concurrència competitiva. És hora de premiar el mèrit i el
treball de les entitats i associacions que s'esforcen per fer projectes amb un
retorn social, cultural o econòmic al poble en lloc de premiar el servilisme.
55.Volem posar el municipi a l'abast de la mà: tots els tràmits des del teu mòbil.
Facilitarem la interacció del nostre Ajuntament amb els veïns mitjançant una
aplicació mòbil que permeti als veïns comunicar-se ràpidament i de forma
senzilla amb l'Ajuntament, tant per avisar d'incidències com per fer un
seguiment de la seva solució.

DESCENTRALITZAR LA GARRIGA
57.Volem descentralitzar la Garriga. La Garriga no és només el centre del
municipi. Molts barris no tenen inversions necessàries en il·luminació i en
millora de serveis. És hora de fer d' els Tremolencs una part més de la Garriga
amb els serveis que mereix. És moment de millorar la il·luminació de Can Illa,
Can Poi, Can Vilanova o Can Violí i acabar amb les inundacions al barri de
Montserrat. A més, traslladarem esdeveniments fora del centre del municipi
per facilitar l'apropament als nostres barris.
58.Volem una única Festa Major per a tots i totes. No podem mantenir dues
festes majors per falta d'acord amb algunes entitats. Treballarem per tenir una
única Festa Major per a tots els garriguencs i per a tota la Garriga de manera
que evitem, com passa ara, que més del 80% de les activitats es realitzen es fan
en el centre del nostre poble.
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LA GARRIGA MÉS NETA I MÉS ECOLÒGICA
59.Volem treballar pel compliment del nou contracte de neteja viària. El nou
contracte que entri en vigor aquesta legislatura ha de garantir d'una vegada
per sempre tenir uns carrers nets. Vetllarem perquè l'empresa concessionària
compleixi l'acordat.
60.Volem buscar un gran pacte de poble per tenir un sistema de recollida
d'escombraries que economitzi costos als garriguencs i que ajudi a millorar el
medi ambient. El sistema actual és insostenible. En pocs anys la factura per
l'Ajuntament serà elevadíssima i es veurà repercutida en la població. A més el
sistema actual del Consorci per a la gestió de residus ha demostrat donar un
servei insuficient i ineficaç. Davant d'aquest panorama és urgent un gran pacte
en poder ser unànime sobre el model de recollida d'escombraries que volem
per a la Garriga.
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