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L
BREU EXPLICACIÓ LINGÜÍSTICA:

PER QUÈ PARLEM EN 
FEMENÍ?

a gramàtica catalana estableix que 
el gènere masculí és el no marcat, és a dir, el 
que té la capacitat de fer la funció del femení i 
d’incloure’l. Igualment, per exemple, el singular és 
el nombre no marcat respecte del plural, per això 
quan diem “el dofí és un animal marí” sabem que 
no ens referim a un sol dofí, sinó a tots els dofins. 
Per tant, quan diem “els garriguencs”, ens referim 
tant als homes com a les dones. 

La majoria de cercles feministes, però, ho 
consideren un fenomen masclista i que ha 
fomentat la invisibilització de la dona, i hi han donat, 
principalment, dues respostes: o bé optar pel 
desdoblament (“tots i totes”, “presos i preses”), o 
bé actuar com si el gènere no marcat, l’inclusiu, fos 
el femení. La primera solució és molt problemàtica 
perquè, a nivell lingüístic, és inviable desdoblar 
constantment i així es fan feixucs els missatges i 
s’acaba desmuntant la coherència del discurs i, si 
no hi ha coherència, hi ha discriminació.

Fer servir el femení genèric, en canvi, respecta 
aquesta dinàmica de funcionament intern de la 
llengua: un gènere inclou l’altre, i així se simplifica. 

El capgirament de la norma, la novetat de parlar 
dels catalans dient només “les catalanes” (i 
l’impacte que això genera) són un bon recurs polític 
que beneficia la visibilització i la normalització de 
la causa feminista. 

Per tot això, en l’elaboració d’aquest programa 
hem cregut convenient emprar el femení com 
a gènere no marcat. La lògica lingüística serà la 
mateixa que si el text fos escrit en masculí, però a 
l’inrevés. Si un substantiu com ara “treballadores” 
figura només en femení, és que inclou els homes. 
Si volem especificar que només parlem de les 
“dones treballadores”, hi figura així, igual com, 
altrament, ho acotaríem dient “els treballadors 
homes” o “els treballadors de sexe masculí”.

La possibilitat d’incorporar un gènere en un altre 
és un fet purament lingüístic i no el qüestionem: el 
masculí no exclou les dones a nivell lingüístic, però 
les pot invisibilitzar a efectes socials. Com que els 
homes no han patit mai un dèficit de projecció 
pública, calen, almenys provisionalment, mesures 
compensatòries com aquesta. 
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L
UN PROGRAMA 
TRANSVERSAL I 
INTERCONNECTAT

a CUP té un programa integral que 
prova d’anar a fons, en reflexió i acció, en tots 
els espais de vida individual i comuna on, des 
de les institucions, podem aportar millores. Ens 
movem en tres eixos bàsics (Països Catalans, 
feminisme i socialisme) que són la brúixola de 
tots els nostres plantejaments polítics, i qualsevol 
proposta de l’organització hi ha de ser compatible. 
Aquests eixos responen a una mateixa filosofia 
i s’embranquen en una sèrie de principis que 
les accions també han de respectar i promoure. 

Això defineix un programa transversal, on estan 
interconnectats tant els principis de la CUP com 
les accions que n’estan impregnades.
Per il·lustrar aquesta transversalitat, hem disposat 
una sèrie d’etiquetes de colors, cadascuna associada 
a un d’aquests principis, i que acompanyarà cada 
acció que hi estigui relacionada. El sentit és que 
no totes les accions pensades per a la gent amb 
diversitat funcional, per exemple, figuren a l’espai 
específic del programa que tenen reservat, sinó 
que se’n poden trobar a urbanisme, etc.

Aquesta és la llista d’etiquetes que trobareu al llarg del programa:

FEMINISME I LGTBI 

INFANTS I JOVENT

MEDI AMBIENT 

MOBILITAT

ACCIONS MANCOMUNADES AMB
ALTRES MUNICIPIS

 IMMIGRACIÓ I ANTIRACISME

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

BARRIS

INICIATIVES POPULARS

DIVERSITAT FUNCIONAL I
SALUT MENTAL
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L
SOCIALISME, FEMINISME I 
PAÏSOS CATALANS:
LA NOSTRA EMPREMTA

a CUP és una organització 
assembleària que lluita per aconseguir un país 
independent, socialista, ecològicament sostenible, 
territorialment equilibrat i deslligat de les formes 
de dominació patriarcals. Aquests principis són 
la nostra empremta, el pal de paller que apuntala 
totes les accions que figuren en aquest programa 
polític.

Fa anys que la CUP ha apostat per participar de 
les institucions nacionals, on ha treballat en tot 
moment perquè Catalunya esdevingués una 
República social independent, però l’arrel de 
l’organització segueix sent el municipalisme. Amb 
l’acció política que hem dut a terme tant dins com 
fora de les institucions locals, hem vetllat per 
transformar el model de país a base de traslladar 
el poder polític a les ciutadanes. I l’eina més 
eficaç per fer-ho són les institucions que els són 
més properes: les locals. La CUP vol evitar que la 
política als municipis sigui petita i limitada, amb 
competències relegades a banalitats, i vol per tant 
apoderar els ajuntaments, per així apoderar el 
poble, fent horitzontal el poder estatal i autonòmic. 

La CUP és, a més, una organització nítidament 
socialista, i té l’objectiu de substituir el model 
socioeconòmic capitalista per un de nou, que se 
centri en els col·lectius humans i en el respecte al 
medi ambient. Defensem el sector públic, impulsem 

cooperatives i d’altres formes d’economia social 
i solidària des de la màxima responsabilitat en 
la gestió i el control democràtic dels recursos 
comunitaris. Estem compromeses amb els drets 
de les classes populars i la igualtat, amb la 
redistribució de la riquesa, la lluita contra l’atur 
i la precarietat, la defensa dels serveis públics, 
l’establiment de mecanismes de control popular 
de l’economia i el desplegament de polítiques 
efectives que garanteixin l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats. També defensem el territori contra 
les agressions ecològiques i urbanístiques, contra 
l’esquarterament del territori i la seva destrucció 
en benefici d’uns quants, i per un desenvolupament 
realment sostenible.

El compromís de la CUP també s’estén a la lluita 
feminista i l’alliberament del col·lectiu LGTBI+. 
Lluitem contra l’estructura patriarcal per deslliurar-
nos de l’heteronormativitat i les desigualtats de 
gènere. Treballem per una societat amb igualtat 
de drets, salaris, amb corresponsabilitat de les 
tasques domèstiques i de cures, i també per la 
diversitat sexual, de gènere i familiar. 

La CUP, a la Garriga i arreu, cerca ser un espai de 
confluència dels moviments populars, en la lluita 
per l’alliberament nacional, social i de gènere dels 
Països Catalans.
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D
LA REPÚBLICA QUE 
COMENÇA ALS MUNICIPIS

’ençà dels fets de la tardor del 2017, 
Catalunya pateix una onada de repressió duríssima 
per part de l’estat espanyol. A la presó injusta i 
l’exili per a les nostres representants cal sumar-hi 
el greu retrocés en drets i llibertats fonamentals: 
l’estat ha vulnerat el dret de protesta, el de reunió, 
el de llibertat ideològica, el de llibertat d’expressió, 
ha dut gent innocent a la presó i a l’exili, i ara està 
jutjant el dret a l’autodeterminació de Catalunya 
en tribunals que encara arrosseguen la rèmora 
franquista.
 
La CUP de la Garriga, com arreu del territori, 
serà sempre a la trinxera de la defensa del dret 
a l’autodeterminació dels Països Catalans, lluitant 
per la llibertat de les preses polítiques, pel retorn 
de les exiliades i contra tota forma de repressió 
de l’Estat espanyol, de manera no violenta 
però sense caure en la passivitat: amb acció i 
fermesa. Donarem suport a qualsevol iniciativa 
municipal i nacional que serveixi per protegir els 
drets fonamentals i la sobirania de les nostres 
institucions, i que sigui efectiva per erosionar el 
poder de l’estat a Catalunya.

 

Però no tot passa per Madrid. L’estratègia del 
govern de Junts pel Sí, amb partits i entitats al 
darrere, va fracassar. Som en una nova fase: 
tot l’independentisme, la CUP inclosa, ha de fer 
autocrítica per detectar els errors que es van 
cometre l’etapa passada. Els qui la van liderar han 
d’explicar la veritat i promoure la regeneració per 
tal que noves cares i nous discursos ens permetin 
dissenyar una nova estratègia que, ara sí, ens 
apropi a la independència amb un discurs madur 
i realista.
 
En aquest sentit, els passos que s’han fet 
institucionalment des de fa dos anys pequen d’una 
gesticulació molt poc productiva i estan intoxicats 
pels càlculs electoralistes i per les lluites de 
poder dels dos grans partits independentistes. 
La tendència és recular posicions i això ens 
condueix a l’espera de pactes que no arribaran 
mai. A més, sovint la Generalitat ha actuat de 
manera còmplice amb l’estat, tot reprimint 
amb duresa diferents mobilitzacions populars: 
independentistes, sindicalistes, feministes, 
antifeixistes, anarquistes… Així mateix, partits i 
entitats han promogut que la repressió s’enfronti 
de manera simbòlica i passiva, en lloc de liderar 
una resistència activa i no violenta que ens 
protegeixi a nosaltres i a les nostres institucions.
 
La CUP de la Garriga, com arreu del territori, serà 
on calgui i quan calgui per contribuir a preparar de 
debò un assalt definitiu per a l’autodeterminació 
efectiva del país, tot evitant que el conflicte 
es resolgui amb un aplaçament sine die de la 
independència de Catalunya. Aquest procés 
d’autodeterminació és, també, una oportunitat 
d’or per a un canvi en la cultura política del país, 
per fer-la més democràtica, més horitzontal, més 
participativa i més lliure. La nostra República 
comença als municipis perquè és on hi ha la vida. 
I és per això, que la volem fer. Per parlar de vida.
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1.1 ESPAIS DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
Crearem espais de treball temàtics que enllacin la representació institucional amb el treball de base.

• Crearem un Consell de Poble per millorar els canals de participació. Coordinarà els diferents 
consells sectorials, que promouran i canalitzaran les reflexions i decisions de la població a l'entorn 
de tot allò que afecti la vida quotidiana a la Garriga. 

• Als quatre consells sectorials que ja existeixen (l’escolar municipal, el d’infants, el d’esports i el 
de cooperació al desenvolupament i la solidaritat) cal afegir-n’hi sis, que crearem (el d’educació, 
el de cultura, el feminista, el de dret socials, el d’habitatge i el laboral), i englobar-los al Consell de 
Poble.   

1.2 TEIXIT ASSOCIATIU DE BASE
Enfortirem els vincles amb el teixit associatiu del poble i treballarem amb entitats i col·lectius culturals 
per combatre junts tant la privatització de l’espai públic com un model d’oci i cultura basat en el 
consumisme, el sexisme i l’individualisme.

• Potenciarem els col·lectius que treballen per una oferta d’oci popular, mitjançant el suport tècnic, 
les subvencions o els convenis. 

• Facilitarem l’ús de l’espai públic a aquells col·lectius que treballen per la cultura i l’oci popular de 
base. 

• Treballarem perquè les entitats de persones migrades tinguin més visibilitat i espais per a la seva 
acció cultural. 

La CUP aposta per un model d’acció i gestió 
polítiques on el pes de les decisions importants 
recaigui en les institucions més properes, on 
el municipalisme sigui una eina per ajudar a 
construir un país territorialment equilibrat i 
socialment equitatiu. Per això, entenem que cal 
retornar la capacitat de debat i de decisió al poble. 
És imprescindible que fem una aposta convençuda 
per obrir espais de participació popular i de 
democràcia directa, per superar els límits de les 
institucions d’àmbit municipal.
    
La participació social als municipis ha d’ultrapassar 
l’estret marc juridicopolític que cedeix l’estat als 
municipis, tot assumint que, justament, l’objectiu 
de la legalitat actual és impossibilitar l’èxit de 
qualsevol política transformadora i republicana. És 

imprescindible crear espais d’organització, decisió 
i de participació popular a la Garriga, encara 
que això passi per mecanismes no previstos en 
l’ordenament jurídic o en l’administratiu. Per això 
som conscients que, en determinats moments, 
caldrà avançar a partir de processos que impliquin 
desobediència i conflicte amb els poders que 
formen l’Estat. 

Volem garantir que el control democràtic i la 
participació en les institucions siguin reals, i, 
per tant, anirem més enllà d’un govern local que 
actua només com un gestor administratiu: ens 
comprometem a convertir l’Ajuntament, a través 
de la participació, en un instrument útil per a la 
transformació i per a la millora de la qualitat de 
vida de les classes populars garriguenques.

RADICALITAT DEMOCRÀTICA
LES INSTITUCIONS, AL SERVEI DEL POBLE, DE LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA A LA RADICALITAT I L’APROFUNDIMENT DEMOCRÀTICS. 
CONSTRUÏM SOBIRANIES DES DE BAIX
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• Crearem la taula d’entitats culturals per millorar i consolidar el teixit associatiu de base i per 
enfortir les relacions entre col·lectius.

• Millorarem l’espai web corresponent a les entitats del poble per convertir-lo en un espai que els 
sigui útil. Facilitarem la transmissió d’informació entre entitats i Ajuntament, i construirem un 
aparador virtual que millori la difusió de les pròpies entitats.

• Fomentarem l’assemblearisme de barri a través d’assemblees i entitats, impulsant-ne la creació 
o la recuperació i potenciant les que ja existeixen.  

• Donarem suport i potenciarem les festes populars dels barris.  
• Habilitarem espais de participació directa (assemblees obertes, consultes populars...) sobre temes 

de rellevància política, si l’evolució de legislatura ho demana. 

1.3 DEMOCRATITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS
Treballarem per garantir que la ciutadania i el teixit associatiu garriguenc tinguin el control col·lectiu 
dels equipaments públics i en comparteixin la responsabilitat. Tot, mitjançant la participació ciutadana. 
La població ha de tenir mecanismes formals per guiar directament la programació, direcció i orientació 
dels equipaments públics del poble.

• Vetllarem perquè l’assemblea popular de la Torre del Fanal mantingui la titularitat de la gestió de 
l’espai i la dotarem dels recursos necessaris per al seu bon desenvolupament. Potenciarem l’ús 
del pati annex perquè s’hi facin activitats i acabarem de desenvolupar el projecte que ha d’adaptar 
l’equipament a les seves necessitats.

• Prioritzarem, en les relacions de cooperació i en la realització de convenis puntuals, les entitats 
formades per joves i dirigides, fonamentalment, al jovent. 

• Apostarem per un model de gestió directa de Can Luna que ofereixi un servei de qualitat i totalment 
públic. En garantirem una gestió col·laborativa entre l’Ajuntament, la societat civil i el teixit cultural 
i artístic del poble. 

• Aproparem la gestió i la programació del teatre “El Patronat” als col·lectius i entitats de la Garriga 
i el dotarem dels recursos que necessita.

• Promourem espais de connexió i d’ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta 
en tots els equipaments públics del poble.

1.4 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Promourem la participació social en l’elaboració dels pressupostos municipals a través de diversos 
mecanismes i accions.

• Farem més accessible i entenedora la informació dels pressupostos municipals.

• Realitzarem campanyes que incentivin la participació social en l’elaboració dels pressupostos per 
tal que siguin una eina real de participació. 

• Treballarem per fer que el procés participatiu dels pressupostos superi el model de fer competir 
propostes amb interessos parcials o sectorials i perquè fomenti la participació en la definició del 
model de poble, a partir de consensos.

• Ampliarem el pressupost i les àrees d’actuació dels projectes presentats als pressupostos 
participatius.

• Introduirem la perspectiva de gènere en l’elaboració dels pressupostos municipals. 
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La CUP creu que el municipalisme va molt més 
enllà d’una bona gestió del nostre Ajuntament i, 
per tant, no ens resignem a millorar-ne l’eficiència 
i prou. Seguirem anant més enllà i posarem al 
centre els interessos de les persones. Per això 
és clau adequar els serveis municipals a les 
necessitats que té el poble i, per fer-ho, és bàsic 
que la institució detecti tots els problemes de 
l’estructura municipal, a fi de guanyar en eficàcia i 
en el servei a les persones.

Hem de ser conscients que, tot i ser les institucions 
més properes a les persones, les estructures 
institucionals municipals presenten greus límits 
jurídics i administratius derivats de la seva pròpia 
arquitectura: depenen d’un marc polític, el del 
Règim del 78, que fa que esdevinguin instruments 
encotillats al servei de les classes dominants i dels 
poders locals, i sovint poc útils per desenvolupar 
polítiques transformadores al servei de les 
majories socials.

Paral·lelament, també és necessari abordar el 
debat sobre la partitocràcia, la carrera política i la 
transparència. Hem de garantir mesures que donin 
informació clara i objectiva sobre els sous de les 
regidores, així com la màxima transparència en 
matèria de contractació pública i acció de govern. 
La difusió tant de l’acció de govern com la del Ple 
municipal ha de ser prioritària per tal de garantir 
el compromís i un lligam funcional de la política 
institucional amb el poble. És per això que no 
tindrem por en desobeir la Llei de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), 
recuperant i augmentant competències 
recentralitzades per l’Estat espanyol.

A la CUP de la Garriga veiem primordial que la 
gestió pública sigui transparent i honesta i regulada 
pel control ciutadà. En conseqüència, el nostre 
compromís amb la lluita contra qualsevol mena 
de corrupció serà total, i adaptarem el control a 
mecanismes d’auditories públiques i a la rendició 
de comptes amb el poble.

2
BON GOVERN I SOLIDARITAT 
INTERNACIONALISTA     
POSEM LES INSTITUCIONS AL SERVEI DE LA VOLUNTAT I LES 
NECESSITATS DE LA MAJORIA



112. BON GOVERN I SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA     

2.1 POLÍTIQUES VINCULADES A LES TREBALLADORES PÚBLIQUES
• Revisarem l'organigrama de l'Ajuntament a partir de criteris d'eficiència social. 

• Treballarem per millorar el clima laboral a l’Ajuntament, tot cercant-hi l’horitzontalitat, la 
cooperació, el control col·lectiu i una bona coordinació entre àrees.

• Revisarem els criteris salarials de les treballadores municipals amb l'objectiu de reduir les 
diferència dins de la mateixa categoria i entre les diferents categories.

• Farem complir la Relació de Llocs de Treball que s’està executant actualment i la Valoració dels 
Llocs de Treball posterior. 

• Vetllarem per l’actualització i la implementació del Pla Intern d’Igualtat Dona-Home a fi de corregir 
les situacions de discriminació entre les treballadores. 

2.2 CRITERIS DE TRANSPARÈNCIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I PROTECCIÓ DE DADES
• Limitarem els sous, els càrrecs i els mandats de les regidores.

• Publicarem trimestalment els ingressos que reben els càrrecs electes per assistir a les reunions.

• Farem declarar, en els moments d’acceptar el càrrec i de deixar-lo, els interessos de les regidores, 
per tal de detectar possibles casos d’incompatibilitat.

• Farem pública la informació relativa als pressupostos, concursos públics, subvencions i contractes 
que es realitzin a l’Ajuntament.

• Impulsarem auditories del deute i del romanent de tresoreria per garantir la transparència 
econòmica.

• Treballarem perquè tots els tràmits que es facin a l’Ajuntament puguin ser 100% telemàtics, 
facilitant-ne l’ús i accés a aquelles persones que no estan habituades a l’ús telemàtic. 

• Garantirem la protecció de dades de tothom qui tingui relació amb l’Ajuntament, tal com requereix 
el nou reglament de protecció de dades.

2.3 CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
• Especificarem, en una guia, els criteris que caldria incorporar en els plecs de contractació de 

l’Ajuntament per tal de promocionar, en les licitacions públiques, les empreses que més vetllin per 
la igualtat i l’ecologisme .  

• En cas de necessitat d’externalització de serveis, prioritzarem cooperatives o empreses del 
municipi basades en criteris socials, de gènere i mediambientals.   

• Verificarem les condicions laborals de les empreses que es contracten des de l’Ajuntament.

• Per rebre acords, subvencions o premis, les entitats hauran de ser paritàries, amb plans d’igualtat 
actualitzats, amb perspectiva de gènere i de diversitat sexual. 

2.4 PROMOCIÓ, PUBLICITAT I DIFUSIÓ
• Informarem de manera àmplia i entenedora dels acords de cada Ple municipal, de les Comissions 

Polítiques i dels Consells Sectorials de Participació.

• Treballarem per agilitzar tots els tràmits que es fan des de l’Ajuntament.

• Crearem una guia de recursos municipals on es detallin tots els serveis públics, activitats i 
projectes permanents que es duguin a terme al municipi.

• Completarem, actualitzarem i farem més entenedor i accessible el portal web de l’Ajuntament.



122. BON GOVERN I SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA     

2.5 LA SEGURETAT, DRET FONAMENTAL
• Incorporarem el plantejament de mediació-reparació en les pràctiques de la Policia Local, garantint 

així una seguretat preventiva en lloc de reactiva, i promovent les mesures restauratives enlloc de 
punitives.

• Promourem la creació de policies de barri que coneguin el barri i les seves característiques, per 
tal d’anticipar els problemes de manera més efectiva.  

2.6 COOPERACIÓ INTERNACIONAL
L’acció municipal en l’àmbit de la cooperació passa pel reconeixement i la restitució de l’espoliació 
que han patit els països del sud, els perifèrics, per part dels països del nord, els centrals, en un procés 
que fonamenta l’imperialisme d’avui i que ha servit per a l’acumulació unidireccional de capital. La 
solidaritat internacionalista advoca per desenvolupar globalment l’autodeterminació dels pobles, 
l’emancipació de gènere i l’econòmica, i malda per un desenvolupament sostenible, amb respecte 
pels drets humans.

• Dinamitzarem el Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament.
• Promourem sessions formatives sobre cooperació al desenvolupament i la solidaritat 

internacionalista als centres d’educació de la Garriga.

• S’afavoriran el retorn i l’impacte al poble dels projectes que es subvencionen, així com el lideratge 
de les contraparts en les accions dutes a terme en altres territoris.

• Promourem la cooperació descentralitzada a través de la relació d’agermanament amb d’altres 
municipis, tot afavorint l’intercanvi de coneixements i projectes entre les administracions locals i 
el teixit social.
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Les dinàmiques del capitalisme han provocat la 
injustícia social i la despossessió en les classes 
populars. Les polítiques neoliberals han multiplicat 
l’atur i la precarietat intrínsecs al capitalisme i, 
conseqüentment, han incrementat les necessitats 
socials. En nom de la recuperació econòmica 
i amb l’arma brutal de les retallades i de les 
privatitzacions, s’han sacrificat els quatre pilars 
bàsics del benestar: salut, ensenyament, serveis 
socials i dependència.

La CUP lluita per unes polítiques socials 
transformadores, rupturistes i anticapitalistes que 
millorin la qualitat de vida de les classes populars. 
Aquestes polítiques socials són les mesures 
que adopten els governs per sostenir, mantenir 
o transformar l’estructura i la vida social d’una 
comunitat.

Per encarar aquesta problemàtica, cal emprendre 
unes polítiques socials que requereixen més 
recursos i un nou enfocament interdisciplinari. Això 
ho han de fer totes les institucions, però sobretot els 
ajuntaments, que són l’administració més propera 
a la ciutadania. Hem de prioritzar la redistribució 
de la riquesa i la reversió de les desigualtats, i hem 
de consolidar espais de participació que fomentin i 
permetin l’apoderament, l’organització i el control 
popular del conjunt de serveis públics socials, amb 
l’objectiu final de construir una Garriga inclusiva i 
cohesionada.

La CUP aposta per un nou model de societat, 
centrat en les necessitats i la realització plena de 
les persones, on cadascú aporti a la comunitat 
segons la seva capacitat i rebi segons les seves 
necessitats.

3JUSTÍCIA SOCIAL 
AVANCEM CAP A UN MUNICIPI INCLUSIU I COHESIONAT



143. JUSTÍCIA SOCIAL

3.1 SERVEIS SOCIALS
La vocació dels serveis socials del poble ha de ser transformadora. Cal reduir les intervencions de 
caràcter assistencial i potenciar iniciatives de prevenció, apoderament, participació i reconeixement 
social per eradicar les desigualtats i la discriminació.

• Crearem un Observatori de la Situació Social i Econòmica de la Garriga que treballi amb dades 
segregades per sexe, edat i origen, a fi de tenir una diagnosi permanent del municipi.   

• Impulsarem un Centre Obert dirigit a infants, adolescents i joves per tal de donar suport i estimular 
el desenvolupament personal, la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics. S’hi esdevindran 
projectes socioeducatius complementaris. 

• Elaborarem, amb la implicació de tots els agents socials, un Pla d’Inclusió Social  que inclourà un 
apartat específic d’atenció a casos d’emergència social.

3.2 SANITAT I SALUT COMUNITÀRIA
La CUP defensa amb fermesa el caràcter irrenunciablement públic de la sanitat; apostem per uns 
serveis públics, universals i de qualitat. Cal vetllar per un ús correcte dels recursos que han de donar 
resposta a les demandes sociosanitàries creixents (atenció a persones malaltes, gent gran, persones 
amb mobilitat reduïda...).

• Treballarem per garantir l'assistència sanitària 24h al poble. Donarem suport a les mobilitzacions 
en favor de la sanitat pública. 

• Treballarem perquè a la Garriga hi hagi una bona atenció a la salut sexual i reproductiva que 
tingui en compte tot el cicle d’edat i amb perspectiva de gènere. 

• Elaborarem un cens de persones dependents i de persones que viuen en situació de risc i soles, 
a fi de garantir-ne l’atenció i el benestar.

• Potenciarem els programes de formació sanitària per part del CAP als centres educatius, fent 
especial èmfasi a l'educació sexual i a les drogodependències, i incorporant-hi la perspectiva de 
gènere. 

• Treballarem per a la millora de l'assistència sanitària domiciliària, especialment l’adreçada a 
persones amb mobilitat reduïda.  

• Donarem suport a les associacions garriguenques vinculades a les malalties o els trastorns. 
• Treballarem per avançar cap a un model de poble cardioprotegit.

3.3 ANTIRACISME
La cronificació de la pobresa està estretament lligada a la manca de representació política. La situació 
a casa nostra del racisme institucional, social i quotidià impacta fortament en les vides de molta gent 
de les nostres comunitats, barris i viles. El racisme marca i delimita les oportunitats i els itineraris 
vitals, bé sigui a la feina, a l’educació, a la salut o bé en l’accés a l’habitatge. Els objectius són aconseguir 
eradicar-lo i satisfer tots els drets per a tothom.

• Vetllarem per la creació d’un programa d’acompanyament a menors nouvingudes perquè 
accedeixin a la cultura del lleure.  

• Crearem, per a totes les nouvingudes a la Garriga, un Servei Municipal d'Acollida  que informi i 
orienti sobre serveis, recursos i entitats, així com drets i deures, normatives i cultura catalana. 

• Instarem i pressionarem les adminsitracions competents a acollir persones en busca de refugi 
i, conseqüentment, assumirem i treballarem polítiques municipals de suport a les refugiades. 

• Garantirem a les nouvingudes l’accés als drets i deures en igualtat de condicions amb la resta de 
la població. 



153. JUSTÍCIA SOCIAL

• Garantirem l’empadronament oferint un padró comunitari o sense domicili fix, a fi de fer-los 
possible l’accés a l’assistència sanitària pública. 

• Oferirem un servei professional de traducció i mediació intercultural perquè atengui tothom qui 
ho requereixi. 

• Elaborarem un programa permanent d’informació a la ciutadania sobre diversitat cultural que 
promogui la convivència i la interculturalitat i que les faci extensibles a les relacions personals. 

• Establirem un reglament de lluita contra la xenofòbia i el racisme que socialitzi el dret a la integritat 
de les persones i que faciliti els mecanismes de suport i denúncia de la vulneració d’aquest dret. 

3.4 DIVERSITAT FUNCIONAL
Les persones amb diversitat funcional o afectades per una malaltia mental troben múltiples barreres 
(urbanístiques, arquitectòniques, comunicatives…) que les priven d’una plena inclusió a la nostra 
societat. Com qualsevol altra persona, han de poder tenir control de les seves vides i accedir a les 
mateixes oportunitats.

• Dotarem de recursos el personal de Serveis Socials per tal que tinguin coneixement sobre sortides 
laborals, ajudes i suport a les famílies, per donar una resposta acurada i efectiva a persones amb 
diversitat funcional. 

• Promourem públicament el concepte de ‘diversitat funcional’ en detriment de ‘discapacitat’, 
canviant per exemple la informació del portal web de l’Ajuntament. 

• Totes les polítiques públiques tindran en compte la perspectiva de la diversitat funcional. 

3.5 INFANTS
La infància i l’adolescència són etapes clau del procés vital de les persones. Per aquest motiu 
proposem promoure i coordinar polítiques proactives de foment de la convivència, de la tolerància 
i de la integració sociolaboral, així com del respecte als drets de la infància, per tal que infants i 
adolescents assoleixin el millor grau de benestar i desenvolupament possibles en el seu procés de 
consolidació de l’autonomia personal.

• Donarem continuïtat al Consell Municipal d’Infants per tal que marqui l’agenda política de 
l’Ajuntament en matèria d’infants i adolescents. 

• Elaborarem un Protocol d’Abordatge de la Situació de Vulnerabilitat Social en Infants i Adolescents, 
amb tots els agents del municipi que hi treballin. 

• Crearem un espai infantil que aculli infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, amb l’objectiu 
d’afavorir el joc, resoldre dubtes i angoixes i esdevenir un espai de trobada per a famílies. 

• Oferirem un servei de ludoteca a aquelles activitats que per la tipologia o horari dificultin 
l’assistència a les persones amb infants a càrrec. 

3.6 JOVENT
El jovent és una peça clau del present i del futur de la Garriga. No obstant això, el context de crisi 
social i econòmica ha empitjorat dràsticament la seva realitat i més especialment les oportunitats 
de desenvolupament vital. La condició de joves, associada a la seva procedència social, de classe, 
ètnia i gènere, sovint ha estat vinculada a un conjunt de problemes particulars als quals és necessari 
donar resposta. Per la seva transversalitat, les propostes en aquest sentit apareixen desglossades en 
diversos àmbits del programa. Tanmateix, pensem que hi ha aspectes específics sobre el jovent que 
convé destacar per separat.

• Reformularem el Casal de Joves com a Centre de Recursos per a Joves i fomentarem l'autogestió 
d'aquest equipament amb una assemblea de joves que decideixi sobre els continguts de l'espai. 
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• Donarem continuïtat al Consell  d’Adolescents per tal que marqui l’agenda política en matèria de 
joventut. 

• Fomentarem l’autonomia del jovent atorgant recursos per a un disseny d’activitats que els faci 
participar de les iniciatives pròpies. 

• Implementarem el Pla Local de Joventut amb la participació de les entitats i col·lectius de joves 
del municipi. 

• Desenvoluparem, amb els centres educatius i les entitats, un programa de foment de la participació 
i la cultura democràtiques dirigit als alumnes d’ESO i Batxillerat amb l’objectiu de fomentar la 
participació cívica del jovent. 

• Treballarem per millorar l’oferta d’oci per a la gent jove, fomentant espais de socialització a 
diferents barris.   

• Oferirem una major cobertura horària d'aules d'estudi amb el suport de dinamitzadores 
qualificades.

3.7 GENT GRAN 
El progressiu envelliment de la població farà que, molt probablement, la gent gran guanyi pes 
demogràfic al nostre municipi, igual que en el conjunt del país. És crucial plantejar els reptes de futur 
que ens porta aquesta nova situació, trobant respostes als problemes existents i als que vinguin. La 
CUP aposta perquè la vellesa sigui una etapa de la vida que es visqui amb dignitat, amb plenitud i amb 
la cobertura de les necessitats que li són pròpies.

• Fomentarem la participació activa de la gent gran del poble potenciant espais de relació 
intergeneracional. En equipaments municipals, organitzarem, entre d’altres, activitats i tallers 
destinats a la gent gran.

• Engegarem projectes de cura de persones grans que viuen soles per tal de crear xarxes de suport 
i fer-les partícips de les dinàmiques comunitàries de la Garriga. 

• Realitzarem campanyes informatives explicant la importància d’un envelliment actiu i del paper 
de les persones grans en la societat.

• Reconeixerem socialment la gent gran i celebrarem actes d’homenatge a persones grans 
significades.

• Ampliarem els serveis socials a domicili per a gent gran, dotant-los d’un caràcter integral que 
inclogui la salut, l’oci i la inclusió en la vida comunitària del poble. 

• Engegarem campanyes formatives en hàbits saludables orientades a la gent gran.

3.8 PROTECCIÓ ANIMAL
Creiem imprescindible emprendre polítiques de protecció animal per tal de revertir les situacions de 
vulneració dels drets dels animals que conviuen al nostre municipi.

• Revisarem l’Ordenança Municipal d’acord amb la Llei de Protecció Animal, amb l'objectiu que es 
pugui fer una política local basada en criteris de benestar i protecció animal.

• Mantindrem i revisarem el conveni amb les protectores d'animals que col·laboren amb 
l’Ajuntament, a fi d’incloure-hi centres que vetllen per d’altres espècies com ara conills, cavalls, 
amfibis, gats, fures, etc.    

• Gestionarem les colònies de gats i especialment la seva recollida i posterior destinació. 

• Farem que a la Garriga no es puguin utilitzar animals com a reclam per a les festes, celebracions 
i actes lúdics.
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Entenem el feminisme com una pràctica i una 
lluita per la llibertat, la igualtat i la justícia i contra 
la discriminació, l’exclusió i l’explotació de les 
dones pel fet de ser-ho. El feminisme lluita per 
acabar amb unes estructures socials, culturals, 
polítiques i econòmiques nocives: les que articulen 
el patriarcat i el capitalisme, dos sistemes que es 
fonamenten en unes dinàmiques que subordinen 
la dona a l’home.
La CUP aposta pel feminisme de classe, adreçat 
a conquerir unes condicions materials de vida 
dignes per a les dones. Un feminisme que porta 
intrínseca la mirada interseccional per donar una 
resposta més global als creuaments entre tots els 
eixos de desigualtat: gènere, origen ètnic, classe 
social, diversitat funcional, edat, orientació sexual, 
expressió de gènere o identitat de gènere.

Alhora, som conscients de la realitat de violència 
i discriminació que pateix el col·lectiu LGTBI+ 
(lesbianes, gais, trans*, bisexuals, intersexuals i 
més) i estem compromeses a revertir-la. 
Per tots aquests motius, treballem per una Garriga 
feminista que posi al centre del funcionament 
social la reproducció de la vida, la generació de 
condicions materials de vida dignes per a les 
classes populars en general i per a les dones en 
particular i que treballi per un abordatge integral 
de les violències patriarcals i masclistes.
El model de municipi feminista i amb perspectiva 
LGTBI que proposem es tradueix en diverses 
propostes: accions específiques i accions 
transversals que han d’impregnar tots els eixos de 
la nostra acció municipal. 

4FEMINISME 
CONSTRUÏM UN MUNICIPI FEMINISTA I AMB PERSPECTIVA LGTBI



184. FEMINISME

4.1 ESTRUCTURES ESPECÍFIQUES PER A L’IMPULS DE POLÍTIQUES FEMINISTES
• Garantirem que l’encarregada de les polítiques feministes de l’ajuntament tingui dedicació 

exclusiva en assumptes d’igualtat i de diversitat sexual i de gènere. 
• Impulsarem un Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI) per oferir de forma especialitzada orientació 

i acompanyament personal, familiar i professional per al col·lectiu LGTBI. 
• Millorarem el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) incorporant un servei d’atenció 

psicopedagògica a les filles de les dones que pateixen violència masclista. 
• Crearem un Centre d’Informació i Recursos Feministes a la Garriga on s’hi ubiqui el personal 

tècnic, el personal del SIAD i el SAI i un espai documental amb recursos en la matèria. 
• Elaborarem un programa d’activitats mensual per sensibilitzar tots els públics sobre feminisme. 

4.2 TRANSVERSALITAT FEMINISTA A L’AJUNTAMENT
• Crearem una taula de treball feminista en el si de l’ajuntament, configurada per personal 

tècnic i administratiu, per tal d’avançar envers la transversalitat de gènere en totes les àrees de 
l’Ajuntament. 

• Crearem els instruments necessaris perquè tots els espais i establiments del poble siguin lliures 
de sexisme, lgtbifòbia, racisme, classisme i d’altres formes de discriminació social.  

• Dotarem el municipi d’un Pla d’Igualtat ambiciós i realista i de les estructures necessàries per 
implantar-lo, seguir-lo i avaluar-lo. Garantirem que tingui perspectiva LGTBI. 

4.3 ABORDATGE INTEGRAL DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I LES LGTBIFÒBIES
• Crearem una comissió que segueixi i avaluï el Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes 

de la Garriga, que revisi cada cas per actualitzar el protocol sempre que calgui. 
• Crearem un Protocol de Prevenció d’Agressions Masclistes, Lgtbifòbiques i Racistes per als 

espais d’oci públics i privats (festes majors, festes populars, festes de barri, sales de festes, bars, 
etc.) elaborat entre l’ajuntament i la ciutadania.    

• Realitzarem campanyes de sensibilització enfront de les violències masclistes i lgtbifòbiques 
que arribin a tots els barris de la Garriga.  

4.4 ARTICULACIÓ DEL TEIXIT ASSOCIATIU I POPULAR FEMINISTA
• Crearem un Consell Feminista vinculant on entitats, professionals i personal tècnic de l’Ajuntament 

elaborin propostes, plans, protocols i esdeveniments vinculats amb la igualtat i amb la diversitat 
sexual i de gènere. 

• Elaborarem campanyes coordinades amb els moviments populars de tots els barris per tal de 
sensibilitzar la societat en temes de gènere i diversitat sexual.  
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5.1 EN DEFENSA D’UN MODEL D’EDUCACIÓ PÚBLICA I UNA BONA COORDINACIÓ EDUCATIVA
Desplegarem una estratègia coordinada en les institucions supramunicipals per dotar els ajuntaments 
de més competències en matèria educativa. L’Ajuntament ha de gestionar tota l’oferta educativa de 
la ciutat: escoles d’art, escoles de música, escoles d’adults, escoles taller, escoles de teatre, escoles 
d’idiomes, programes de qualitat professional inicial (PQPI), aules d’autoaprenentatge, normalització 
lingüística...

• Mantindrem el Consell Municipal d’Educació per garantir la coordinació de la tasca educativa de 
manera integral amb entitats, famílies, centres educatius i organismes escolars, tant de l’educació 
formal com de la no formal. 

• Treballarem per l’elaboració d’un Pla Educatiu d’Entorn, per tal de donar una resposta integrada 
i comunitària a les necessitats educatives, tot coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els 
diferents àmbits de la vida d’infants i joves. 

• Oferirem un catàleg de formacions, activitats i tallers, dirigits a l’alumnat i el professorat dels 
centres educatius per tal que puguin programar-ho als seus currículums educatius. Aquest catàleg 
tractarà el feminisme, les diversitats sexuals i de gènere, les drogodependències, la diversitat i la 
interculturalitat, l’educació sexual, el medi ambient i la diversitat funcional, entre d’altres.    

 
• Vetllarem per la millora constant dels equipaments escolars fent un seguiment acurat del seu 

estat de conservació i seguretat. Garantirem que les escoles i instituts públics disposin dels 
elements adequats per garantir el confort tèrmic en situacions de calor o de fred. 

• Treballarem perquè la construcció i el desenvolupament de nous centres i equipaments educatius 
estiguin adequadament integrats a l’entorn, tant des d’un punt de vista urbanístic i arquitectònic 
com social i territorial. 

La CUP creu en un projecte educatiu integral. La 
Garriga n’ha de tenir un que prioritzi els criteris 
d’inclusivitat. Cal articular la realitat del municipi 
amb l’educació, pensant més enllà dels centres 
educatius: incloent-hi tots els agents que eduquen 
i han d’esdevenir educadors.
L’educació és un dels factors fonamentals 
per aconseguir la cohesió del poble. Creiem 
fermament que des del municipalisme es pot fer 
molt per millorar el sistema educatiu dels Països 
Catalans amb l’objectiu final de reduir al màxim la 
desigualtat social.

Les activitat extraescolars i el menjador escolar, 
així com d’altres serveis i espais educatius en 
el temps de lleure, són una part fonamental de 
la vida educativa i cal assegurar que estiguin 
ben coordinades per proporcionar una formació 
adequada i amb igualtat d’oportunitats per a 
tothom.
El nostre model educatiu es basa en sis pilars: 
públic, català, laic, de qualitat, popular i feminista. 
Defensem un model que permeti avançar cap a 
una xarxa educativa única i pública des de l’escola 
bressol fins a la universitat, i el defensarem en tots 
i cadascun dels centres educatius del municipi.

5EDUCACIÓ I ESPORTS 
PER UN MODEL EDUCATIU I ESPORTIU INTEGRAL, BASAT EN LA 
IGUALTAT, LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL
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• Estudiarem l’obertura d’un servei municipal de bus escolar que possibiliti i millori l’accés de 
l’alumnat a les escoles del poble. 

• Subvencionarem les joves universitàries del municipi amb ajudes per al transport públic.  

5.2 POLÍTIQUES ACTIVES DE LLUITA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL I EL FRACÀS ESCOLAR
• Potenciarem la figura de la vetlladora en els centres educatius per tal de garantir, d’una banda, una 

atenció especialitzada per a les alumnes que ho necessitin i, de l’altra, unes pràctiques adequades 
i inclusives. Crearem, amb la comunitat educativa, un protocol que ho estableixi.

• Promourem el Pla de Socialització de Llibres per tal que el nivell socioeconòmic de les famílies no 
sigui una dificultat en l’educació.

5.3 EN DEFENSA D’UN MODEL D’EDUCACIÓ ECOLOGISTA I COEDUCATIU
• Assessorarem i donarem suport a les escoles per tal que esdevinguin escoles verdes que eduquin 

en el respecte al medi ambient, la gestió dels residus i l’estalvi. 
• Fomentarem, als diversos centres escolars, projectes coeducatius  que promoguin una educació 

lliure de sexisme, racisme i lgtbifòbia.  
• Oferirem assessorament als centres educatius per treballar la diversitat sexual i de gènere 

garantint els drets del col·lectiu LGTBI als centres educatius. 

5.4 ARTICULACIÓ DEL TEIXIT ASSOCIATIU DE LES AFAS (ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES) I AMPAS (ASSOCIACIÓ DE 
MARES I PARES D’ALUMNES)
• Reforçarem el paper de les AFA i AMPAs augmentant-ne els recursos. 
• Conjuntament amb les AFA i AMPAs, aturarem i revertirem les externalitzacions de serveis 

complementaris en l’àmbit educatiu (menjadors, neteja, manteniment dels equipaments...).

5.5 EDUCACIÓ EN EL LLEURE
• Procurarem arribar a convenis amb la Generalitat per a la cessió d’espais i, si cal, per a la provisió 

de recursos personals, a fi d’augmentar les places i la quantitat de cursos de formació d'adults.

• Donarem suport al teixit i a les entitats d‘educació en el lleure com a espais de formació de 
persones amb valors, socialment actives i crítiques amb l’entorn.

• Garantirem una educació en el lleure pública, amb tarifació progressiva i de qualitat, treballant 
conjuntament amb les AFAs, les AMPAs i les escoles en el temps de menjadors i extraescolars. 

• Facilitarem que les entitats de lleure que treballen els caps de setmana puguin fer la seva tasca, 
tot proporcionant-los locals de l'Ajuntament, bé aprofitant els espais municipals (poliesportius, 
centres cívics...) o bé arribant a acords amb les direccions dels centres educatius perquè es puguin 
fer servir els seus espais fora de l'horari lectiu.

• Treballarem per garantir que els casals de Nadal i d’estiu siguin assequibles per a tothom i que no 
impliquin l’explotació de les treballadores. 

• Farem que les activitats educatives organitzades des de l’Ajuntament siguin realment inclusives i 
que es vetlli especialment per les alumnes amb necessitats educatives especials. 

• Promourem l’ús social dels centres públics a través de la seva obertura en horari extraescolar, 
especialment en les zones d’esbarjo i esportives. 
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5.6 ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ (EME), ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY (EMAD) I
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA (EMM)
• Preservarem i, si s’escau, ampliarem, l’activitat educativa de l’EMAD, EME i l’EMM, de manera que 

es garanteixi un servei veritablement públic.

• Crearem una borsa d’empreses vinculades a l’EMAD i l’EMM en què les estudiants puguin fer 
pràctiques per millorar la seva experiència.

• Dotarem els centres educatius de l’EMAD i l’EMM de la tecnologia necessària per preparar les 
estudiants per accedir al món laboral dominant les eines de treball actuals.

• Analitzarem les possibilitats de diversificació de l'oferta educativa de l'EMM per seguir 
desenvolupant el projecte al poble.

• Promourem la vinculació de l’EMM amb l’entorn social i cultural per esdevenir un agent dinamitzador 
de la cultura i de l’educació musical a la Garriga.

• Enfortirem la col·laboració entre els centres d’educació primària i de secundària amb l’EMM per 
tal de crear sinergies, fomentant, des de la infància, l’interès per la música i atenent la demanda 
social de cultura artística. L’objectiu és permetre l’accés universal a la música i fomentar-la com 
un element cohesionador per al poble.

5.7 POLÍTICA ESPORTIVA
      
L’esport és una de les eines més potents i útils 
per afavorir la integració, l’educació en valors, la 
lluita contra la segregació i la salut. Amb una bona 
gestió municipal de l’esport, creiem que aquests 
objectius són assolibles si en l’edat escolar, quan 
l’esport es converteix en una eina fonamental per al 
desenvolupament tant físic com humà, l’enfoquem 
des d’una visió formativa i saludable.

Com a eina integradora i de realització personal, 
l’esport ha de ser accessible a tots els sectors 
de la societat. Dedicarem una atenció especial a 

les desigualats de gènere, per tal que les dones 
gaudeixin de les mateixes condicions que els 
homes en l’esport, i la dedicarem, també, a totes 
les persones amb discapacitat física o psíquica, 
perquè puguin accedir a la pràctica esportiva.

Apostem, per tant, perquè l’esport sigui un 
element clau del desenvolupament social i humà, 
tot potenciant la seva dimensió socialitzadora, 
favorable a la cohesió social, promotora de la 
salut i de l’educació en valors, la seva virtut d’eina 
de coeducació, d’integració i de lluita contra la 
segregació.
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5.8 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
• Fomentarem la participació de les entitats esportives en la distribució dels usos dels equipaments 

esportius.

• Estudiarem la viabilitat de construcció d'una nova piscina descoberta i, a fi de facilitar l'accés 
a l'activitat esportiva a tots els segments de la població, estudiarem també l'ampliació de les 
instal·lacions esportives actuals.

• Farem una distribució equitativa i no discriminatòria per raó de gènere de les instal·lacions 
esportives. 

• Garantirem uns equipaments esportius inclusius, que hi permetin l’accés i l’ús per part de 
persones amb diversitat funcional. 

• Farem un manteniment acurat de totes les instal·lacions esportives. 

5.9 ARTICULACIÓ DEL TEIXIT ASSOCIATIU ESPORTIU
• Activarem el Consell Municipal d’Esports per tal de garantir que la política esportiva del municipi 

sigui inclusiva, igualitària i basada en la cohesió social. 

• Garantirem que les entitats esportives que utilitzin equipaments municipals o rebin subvencions 
públiques ofereixin places becades i compensin positivament la pràctica esportiva inclusiva.

• Promocionarem, amb subvencions, les entitats esportives implicades en l’àmbit de la coeducació, 
l’antiracisme i la integració social.  

5.10 MODEL ESPORTIU INTEGRAL
• Incrementarem, si s’escau, l’oferta d’activitats esportives en períodes de vacances (estiu i Nadal).

• Vetllarem per la coeducació en totes les activitats organitzades en espais municipals. 
• Fomentarem activitats esportives des d’una perspectiva feminista: impulsarem els esports d’equip 

mixtes i d’altres pràctiques basades en la cooperació. 
• Potenciarem una tasca coordinada entre l’àrea d’esports, la de salut i els centres d'atenció primària 

per promoure l’activitat esportiva.

• Farem màxima difusió dels esports que estan reconeguts com a federacions internacionals 
representant Catalunya en competicions també internacionals.

• Integrarem alguns dels esports reconeguts internacionalment a la pràctica esportiva dels Jocs 
Escolars Municipals.

• Donarem continuïtat a la pràctica esportiva cooperativa  i no competitiva, mesurant d’altres 
paràmetres que no siguin únicament els esportius.
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La cultura és un dels elements principals a l’hora de 
bastir un model de societat integradora, solidària i 
dinàmica. La cultura ha de ser per a la ciutadania 
un mitjà de relació social, de participació, de 
diàleg i d’expressió de la diferència: una eina 
d’aprofundiment democràtic i de vertebració social. 
Les usuàries dels equipaments municipals són qui 
millor coneix les seves mancances i potencialitats. 
És per això que cal la seva participació i implicació 
en la presa de decisions que n’afecten l’ús. Cal una 
responsabilització compartida entre l’Ajuntament i 
la ciutadania per fer efectiva la democratització de 
la vida cultural. L’aprofitament dels equipaments 
per part de les entitats és, a més, la millor forma 
d’acollir i fer funcionar de forma òptima les 
propostes artístiques i culturals del municipi.
La transformació cultural en un municipi com la 
Garriga pot dur-se a terme, sobretot, a través de 
cinc branques que sovint es barregen entre elles. 
Són la llengua, la gestió cultural, la memòria 
històrica, el patrimoni cultural i l’oci i el lleure. Cal 
esprémer les possibilitats de cadascuna perquè el 
canvi sigui global i efectiu.
Els Països Catalans, el nostre marc de referència 
cultural i projecte polític nacional, pateixen una 
fragmentació territorial que exposa les cultures i 
llengües que li són pròpies a una situació d’extrema 
vulnerabilitat. El fet de tenir en contra estats 
amb llengües nacionals molt potents i polítiques 

assimilacionistes més o menys explícites, fan 
que el català s’hagi d’encarar a futurs més de 
supervivència que de normalitat. Al mateix temps, 
cal valorar la diversitat lingüística i cultural que 
forma part del nostre entorn per tal de gestionar-
la com una riquesa. Apostem per polítiques 
lingüístiques d’àmbit municipal que tinguin com a 
objectius prioritaris tant la normalització del català 
com la seva consolidació com a llengua de cohesió 
social als Països Catalans. 
La memòria històrica és una eina essencial per 
a la comprensió crítica del passat. Conèixer el 
passat del nostre municipi ens permet entendre el 
present i encarar el futur de forma coŀlectiva amb 
tota la ciutadania garriguenca, amb independència 
del seu origen. Conèixer el camí de la prefiguració 
de la nostra identitat coŀlectiva ens permet afrontar 
molt millor els reptes a què ens enfrontem, ara 
i demà. Per això cal promoure i socialitzar al 
màxim la difusió de la història local i del patrimoni 
(material o no) de la Garriga.
La gestió del patrimoni cultural de la Garriga ha 
de ser una eina per potenciar la cohesió social i el 
reforç d’una identitat locals inclusiva i compartida, i 
per això cal garantir-ne la protecció i la preservació.
I, finalment, per un oci desmercantilitzat, participatiu 
i obert a tothom. Cal que l’oferta municipal sigui 
inclusiva, sostenible i que garanteixi l’accés i el 
respecte de totes les veïnes de la Garriga.

6CULTURA I LLENGUA 
IMPULSEM UNA CULTURA EMANCIPADORA I COHESIVA DES DE LA 
MEMÒRIA I LA CONSCIÈNCIA SOCIAL
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6.1 LLENGUA I PAÏSOS CATALANS
• Fomentarem l’ús de la llengua catalana. Promourem i prioritzarem l’ús social del català a 

l’administració local i en les activitats i serveis que l’administració coordini.

• Treballarem per implantar el Reglament d’Ús de la Llengua Catalana a l’Ajuntament. Proposem 
incloure la demanda sobre l’ús preferent del català en tots els actes públics i en la comunicació 
amb la ciutadania.

• Mantindrem, i si s’escau ampliarem, l’oferta de cursos de català per a adults i persones 
nouvingudes. 

• Impulsarem campanyes en favor de l’ús social de la llengua catalana, intensificant les relacions 
amb les entitats que hi treballen i coordinant-nos-hi per a l’elaboració de plans plurianuals de 
normalització lingüística municipal.

• Afavorirem, en la contractació de serveis externs, aquelles empreses que utilitzin el català com a 
llengua vehicular, per tal de reconèixer el compromís amb la llengua pròpia i el seu camí cap a la 
normalitat.

• Promourem el reconeixement i la vitalització, des d’una perspectiva intercultural, de la presència i 
la rellevància de les altres llengües que es parlen a la Garriga. 

• Activarem programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en català, especialment 
adreçats als serveis d’atenció a la població nouvinguda i als serveis socials. 

• Impulsarem campanyes per sensibilitzar la ciutadania contra el fenomen discriminatori de no 
adreçar-se en català a les persones nouvingudes. 

• Fomentarem l’ús del català al comerç i a la publicitat, d’acord amb la Llei de política lingüística, el 
coneixement de la qual s’ha de garantir, així com el seu compliment i la seva posada en pràctica.

• Vetllarem activament en favor del model d’escola en català, tant en llengua de relació com de 
continguts, denunciant les conseqüències nefastes que tindria segregar infants o joves en funció 
de la seva llengua materna.

• Elaborarem, amb la col·laboració de lingüistes, un Protocol d’imatge, llenguatge i comunicació no 
sexista i inclusiva per a la documentació, esdeveniments i polítiques públiques. 

• Vetllarem per la preservació, recuperació i la difusió de la cultura popular. Potenciarem les entitats 
i grups locals que desenvolupen activitats a l’entorn de la cultura popular i tradicional en termes 
de difusió, acords amb l’Ajuntament i reconeixement públic.

6.2 GESTIÓ CULTURAL
• Promourem les activitats culturals a la Garriga en els diversos equipaments municipals.

• Millorarem l’oferta d’espectacles al teatre del Patronat i a l’Auditori.
• Incrementarem els espectacles celebrats a l’aire lliure.

• Promourem la producció cultural a la Garriga a través del suport a artistes i a persones creadores 
locals.

• Prioritzarem la presència d’artistes de la Garriga en la creació de l’agenda cultural local.

• Donarem suport a les artistes de la Garriga en termes de projecció pública i extramunicipal. 
• Consolidarem una agenda de tota l’oferta cultural de la Garriga que ha d’esdevenir un espai de 

referència per a la població a nivell de propostes culturals, així com una eina de promoció dels 
actes per a entitats i organitzacions.

• Treballarem per consolidar l’activitat d’acció i difusió cultural d’aquelles entitats amb trajectòries 
reconegudes i contrastades en l’àmbit de la cultura.

• Millorarem l’oferta d’espais i infraestructures destinades a la producció i al consum cultural.
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• Revisarem tota la oferta cultural que oferim des de l’Ajuntament des d’una perspectiva de gènere 
per garantir una presència equilibrada de dones i homes i per garantir la programació de 
continguts feministes i amb perspectiva LGTBI+. 

• Vetllarem perquè tots la programació cultural  que gestionem a la Garriga, apliqui el protocol 
d’abordatge d’agressions masclistes, lgtbifòbiques i racistes. 

• Potenciarem l’ús dels equipaments municipals, de forma oberta i dinàmica, entre les entitats 
culturals i persones que en vulguin fer ús sense ànim de lucre.

• Impulsarem Can Luna com un espai cívic i sociocultural de referència en el municipi.

• Consolidarem la Torre del Fanal com un espai autogestionat enfocat al desenvolupament 
comunitari.

• Promourem activitats culturals desenvolupades per les entitats locals als instituts i a les escoles 
del municipi, per tal de vincular les primeres als centres educatius. 

• Potenciarem els mitjans de comunicació locals, tant escrits com audiovisuals, especialment els 
de caràcter públic.

• Preservarem i millorarem el servei de la Biblioteca Núria Albó.

• Ampliarem els horaris de la biblioteca.

• Crearem un servei de préstec a domicili per a les persones amb mobilitat reduïda. 
• Reformarem l’espai infantil de la biblioteca per tal que sigui més adaptat a la realitat de les famílies: 

fomentant l’espai de trobada i eliminant la imposició del silenci. 
• Revisarem els continguts dels contes, pel que fa al sexisme i al racisme, per tal d’eliminar aquells 

continguts perjudicials per a l’educació en valors. Per als contes tradicionals, elaborarem guies per 
explicar-los de forma crítica.  

• Promourem la celebració d’activitats culturals, en particular, pròpies de la cultura popular, en 
dates assenyalades per a la població.

• Treballarem per museïtzar la casa del pintor Fornells-Pla i de la pintora Conxa Sisquella, seu de 
la seva fundació.

6.3 MEMÒRIA HISTÒRICA
• Seguirem fomentant el coneixement i la difusió de la memòria històrica, implicant-hi tots els 

sectors de la població per apropar-los el llegat de la nostra història i treballarem, així, per enfortir 
el sentiment de pertinença col·lectiva i la cohesió de poble.

• Vetllarem per al reconeixement i la divulgació de la història de les classes populars i de la 
immigració, des d’una perspectiva feminista, promocionant el patrimoni lligat a aquests col·lectius, 
amb especial èmfasi a l’industrial en el cas de la classe obrera, per tal d’explicar el seu paper, les 
seves lluites i les seves condicions de vida històriques.  

• Potenciarem els noms de dona al nomenclàtor de la Garriga. 
• Pensarem l’espai públic com un espai de commemoració on resseguir la història de les classes 

populars i del país amb itineraris temàtics, plafons, memorials, visites guiades o activitats 
didàctiques.

• Dinamitzarem i promocionarem el Centre de Documentació Històrica (CDH) per posar en valor el 
contingut patrimonial i didàctic que conté.

• Continuarem la digitalització dels fons documentals. L’accés transparent al coneixement i al 
patrimoni documental és una eina essencial per a tota societat que es reclami democràtica.

• Millorarem la visibilitat dels diferents arxius locals. Cal difondre més el contingut dels arxius i el 
coneixement de la tasca que s’hi fa.
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6.4 PATRIMONI CULTURAL
• Revertirem la mercantilització de diversos elements i equipaments patrimonials (monuments, 

museus, etc.) per orientar-los prioritàriament cap a les necessitats i els interessos de les comunitats 
locals i els barris. 

• Redefinirem els criteris de promoció del patrimoni garriguenc, que sovint s’ha basat en els gustos 
de les classes benestants i, d’aquesta manera, ha arraconat el patrimoni popular, que cohesiona i 
unifica el paisatge urbà, com passa en el cas de l’arquitectura.

• Promocionarem el patrimoni arquitectònic modernista garriguenc divulgant-ne no només les 
qualitats artístiques sinó les condicions en què es va construir: l’impacte que va tenir sobre 
l’arquitectura popular, les relacions entre estiuejants i gent del poble, les condicions del servei, etc.

• Promourem la revitalització dels museus i els centres d’exposició d’art del poble.

• Farem servir les figures jurídiques de protecció del patrimoni de competència municipal per 
garantir la protecció i preservació dels elements d’interès patrimonial de béns mobles i immobles 
públics i privats.

• Vetllarem per apropar l’església de la Doma a les garriguenques, explorant la possibilitat 
d’augmentar-ne els horaris de visita i l’oferta cultural que se’n derivi.

6.5 LLEURE
• Millorarem i facilitarem les condicions de participació de les entitats locals que gestionen 

d’esdeveniments de lleure per tal d’oferir un oci de qualitat.

• Treballarem per millorar l’oferta d’oci per a la gent gran. Aconseguirem unes millors condicions 
de gestió i finançament per al casal de la gent gran l’Esplai de la Garriga.

• Treballarem perquè el model de gestió de la Saligarda, obert, participatiu i descentralitzat, 
substitueixi el model opac i vertical amb què s’organitza actualment la Festa Major. 

• Garantirem la celebració anual de la Saligarda i de la festa major d’hivern, el Malhivern, mentre 
no es pugui canviar el model de la Festa Major oficial. Les promourem i hi col·laborarem per tal de 
fer-ne créixer el ventall d’activitats.

• Descentralitzarem l’oferta d’oci promovent la realització d’activitats fora del centre del poble.  

• Lluitarem contra les actituds discriminatòries en les activitats de lleure. Treballarem per 
impedir la reproducció de continguts sexistes, lgtbifòbics, racistes o de qualsevol altra tendència 
discriminatòria en l’oci garriguenc.  

• Impulsarem la creació de projectes d’interès general per a la vida associativa de la Garriga, 
premiant els més enriquidors amb subvencions puntuals.

• Promourem que les festes populars que se celebrin al poble, com ara el Carnestoltes, no fomentin 
la competitivitat, especialment de tipus econòmic. 

• Treballarem per a la recuperació de festes populars que han deixat de celebrar-se a la Garriga, 
com la Festa de l’Arbre, repensant-les i dinamitzant-les.
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7.1  ÀREA MUNICIPAL D’HABITATGE
Les polítiques d’habitatge seran prioritàries en la nostra línia d’acció política. Potenciarem i dotarem 
de més recursos l’àrea que treballarà amb conveni amb el Consell Comarcal. La potenciació de 
l’àrea d’habitatge ha de permetre impulsar les polítiques públiques de la regidoria mitjançant el Pla 
Local d’Habitatge (PLH), coordinar les accions de l’àrea en consonància amb l’elaboració del nou 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), mobilitzar i dinamitzar habitatges de petits tenidors, 
centralitzar l’atenció i la intermediació amb el ciutadà i, finalment, fer front a l’emergència en habitatge, 
tot ampliant-ne el parc públic i impulsant mesures alternatives de tinença.

• Potenciarem la borsa d'habitatge de mediació en lloguer.

• Impulsarem programes de rehabilitació d'habitatges degradats per impedir la degradació 
urbanística i la pèrdua de patrimoni arquitectònic, prioritzant les necessitats socials. 

• Establirem convenis entre Ajuntament i propietaris privats pel cofinançament de les reformes 
d'immobles degradats, a canvi de la seva cessió (temporal) per a lloguer social.

• Donarem continuïtat al programa d'arranjaments d'habitatges per a les persones grans, per tal de 
contribuir a millorar la seva autonomia i qualitat de vida. 

• Consolidarem un servei centralitzat en temes d’habitatge per tal d'oferir l’atenció, l’assessorament 
i la intermediació amb la ciutadania.

Les estratègies d’especulació dels bancs i les 
constructores han fet servir el dret a l’habitatge 
per saquejar les arques públiques i les economies 
familiars. I, això, sense que els grans partits polítics 
hi intervinguessin per evitar els danys col·laterals 
que l’esclat de la bombolla immobiliària ha infligit 
a la població. La Garriga ha experimentat un gran 
augment dels preus de lloguer que, arribant a 
cotes impagables per les classes populars a causa 
de la pèrdua de poder adquisitiu, ens aboca a una 
crisi habitacional en constant creixement.

A això cal sumar-hi el fet que l’augment poblacional 
de la Garriga, arran de la seva situació privilegiada, 
està fent del poble un objectiu molt clar per a 
les constructores i els agents privats que volen 
convertir l’accés a l’habitatge en un negoci.

Aquesta lògica mercantilista que veiem en l’accés a 

l’habitatge és traslladable a tots els altres usos que 
ens dona el sòl. Les intervencions, planificacions i 
projeccions que es fan al nostre entorn responen 
sovint a la generació d’expectatives immobiliàries. 
Cal revertir la dinàmica actual perquè respon a 
una lògica capitalista que prioritza el benefici i 
arracona la dignitat humana. Lluitem per frenar la 
bombolla immobiliària i fer possible que l’habitatge 
sigui digne i accessible i que se’n pugui fer un ús 
social. 

Ens oposarem al model basat en la mercantilització 
de l’habitatge, farem front a l’emergència del 
sector i tirarem endavant polítiques públiques que 
incideixin directament en els preus dels lloguer, 
anant més enllà de les polítiques subsidiàries 
d’ajudes. El poble no es pot permetre el luxe de 
tenir cases sense gent i gent sense casa: l’habitatge 
és un dret, no un privilegi.

7
HABITATGE DIGNE 
PER FER FRONT A LA BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA I A L’EMERGÈNCIA 
D’HABITATGE, DEFENSEM L’ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE I 
CONSTRUÏM ALTERNATIVES AL MODEL DE TINENÇA TRADICIONAL
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7.2 PLA LOCAL D’HABITATGE
Elaborarem un Pla Local d’Habitatge (PLH) que permeti tenir coneixement acurat de l’estat del parc 
d’habitatges i de les necessitats que té el municipi en aquest sentit. Serà una peça clau per impulsar 
una oferta adequada d’habitatges socials assequibles, en garantirà l’ús social i sancionarà els que són 
buits de manera injustificada.
Cal, doncs, crear un cens municipal d’habitatges buits i elaborar un reglament que desenvolupi el 
procediment de detecció, actuació, incentivació i, si cal, penalització, a aquelles persones o entitats que 
siguin propietàries d’immobles buits.
L’Àrea d’Habitatge i els serveis jurídics de l’ajuntament treballaran per aprofitar les lleis ja existents en 
aquest àmbit, en concret totes les que fan referència a l’ús social de l’habitatge (mobilització del parc 
buits, incentivar i sancionar...).

• Elaborarem programes d'inspecció per registrar els immobles que es troben en situació permanent 
de desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i grans empreses, prestant 
especial atenció als provinents d'execucions hipotecàries.

• Instruirem procediments administratius per acreditar la desocupació permanent.
• Imposarem multes si, transcorregut el termini fixat, no s'ha produït l'ocupació de l'immoble.

• Iniciarem un procediment sancionador per infracció greu en cas de que es mantingui la desocupació.

• Establirem càrregues impositives als habitatges buits mitjançant l’actualització de l’impost de 
béns immobles (IBI) i penalitzacions als habitatges buits de més de dos anys.

• Implicarem el consell sectorial d’habitatge en el seguiment dels objectius i accions definides en 
el PLH.

7.3 PARC PÚBLIC D’HABITATGE
Crearem un parc públic d’habitatge social. Aquests habitatges no estaran sotmesos a la Llei 
d’Arrendament Urbà (LAU) i s’establirà un règim de tinença estable i de llarga durada basat en la 
cessió d’ús o del dret a la superfície.

• Adoptarem mesures per crear una reserva de sòl públic en la redacció del nou POUM, sempre 
acatant un creixement respectuós amb el territori. 

• Ens oposarem a la venda de sòl públic.

• Estudiarem la possibilitat de crear zones de tanteig i retracte perquè l’Ajuntament pugui comprar 
habitatges o solars en espais on no hi hagi hagut execució immobiliària durant el procés de redacció 
del nou POUM.

• Tendirem a adquirir i a rehabilitar habitatge privat per ampliar el parc públic. Exercirem el dret a 
tanteig i retracte en habitatges d’entitats fincanceres.

• Tendirem a la construcció d'habitatge públic en els espais definits per a aquest ús en el nou 
POUM. L'activitat promotora d'habitatge s'ha d'adreçar al lloguer assequible per a llars en una 
franja d’ingressos baixos i mitjos.

• Canviarem la normativa municipal per obligar els promotors privats a destinar el 30% de cada 
promoció a habitatges amb preus assequibles.

• Tindrem en compte la perspectiva comunitària en les noves promocions  i adquisicions d'habitatge, 
tot introduint la construcció o adequació d'espais compartits o d'ús col·lectiu.

• Aplicarem paràmetres d’accessibilitat universal (o disseny per a tothom) en l’habitatge públic.    
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7.4 MODELS DE TINENÇA ALTERNATIUS: COOPERATIVES D’HABITATGE
Promourem els models de tinença alternatius al lloguer i a la propietat particular com ara el dret a la 
superfície, les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús, l’okupació, la masoveria urbana i la 
gestió comunitària.

• Promourem les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús com a alternativa d'habitatge estable.

• Facilitarem informació i assessorament a la població interessada en aquest model de tinença, 
elaborarem campanyes que difonguin el coneixement d'aquestes opcions i les desplegarem amb 
altres agents (comunitat educativa, serveis socials, etc.).

• Potenciarem contractes de masoveria urbana per a aquells habitatges en mal estat de conservació 
o que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat.

• Cercarem models constructius més actuals que responguin a criteris de sostenibilitat i eficiència 
energètica.

7.5 L’EMERGÈNCIA EN HABITATGE I ELS DESNONAMENTS
Cal que des de l’Ajuntament i l’àrea d’habitatge fem front a la problemàtica immediata de l’habitatge. 
Hem de ser actor clau en l’abordatge dels desnonaments i les emergències habitacionals, cada vegada 
més presents al nostre municipi.

• Aplicarem la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
de la pobresa energètica, on s’estableix l’obligatorietat, per part de les entitats financeres, d’oferir 
lloguers socials en cas de desnonament i la cessió a l’administració d’una part del seu habitatge 
buit.

• Com a mesura d’urgència, establirem col·laboracions amb els privats per tal de buscar fórmules 
imaginatives que ajudin a resoldre els problemes d’emergència en habitatge.

• Crearem un fons municipal d'emergència per gestionar i assessorar els casos de pèrdua de 
l'habitatge i el seu procés de recuperació, així com el servei d'atenció al risc de pèrdua de l'habitatge 
a través de l'Oficina Local d'Habitatge.

• Impulsarem una moció per intentar evitar els desnonaments per motius econòmics. No executarem 
desnonaments als usuaris d'habitatge públic amb dificultats econòmiques. No donarem suport als 
procediments de desnonament i defensarem les treballadores que es neguin a participar-hi. 

• Ampliarem la partida de pressupostos i els mitjans destinats a ajudes d'urgència relacionades 
amb l'habitatge.

• Suspendrem o aplaçarem el cobrament d'impostos municipals a les persones afectades per un 
procés d'execució hipotecària, i el reclamarem posteriorment al banc o a la futura propietària de 
l'immoble.

• Des del ple municipal, remetrem a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi la 
demanda de la suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament.
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8.1 FISCALITAT PROGRESSIVA
• Aplicarem una tarifació progressiva a tots els serveis públics, amb amplis topalls salarials, per 

tal d’arribar a la majoria de persones possibles. Ens referim a l’Escola Bressol, l’Escola de Música, 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny, els equipaments esportius o el Servei de Recollida Selectiva, 
entre altres.

• Reduirem el preu de les taxes que afecten les persones, compensant aquesta disminució d’ingressos 
amb un augment dels impostos que graven la riquesa. 

• Aplicarem criteris de renda per tal d’assegurar l’accés de tothom als serveis bàsics.

• Farem un informe d’impacte de gènere sobre les ordenances fiscals i els preus públics, a fi 
d’incorporar-hi criteris de gènere a posteriori. 

• Aplicarem el recàrrec de l’IBI als pisos buits.

8.2 MUNICIPALITZACIONS
• Realitzarem un estudi de viabilitat econòmica i social per determinar quins serveis són més 

adients per municipalitzar (Servei d’Aigua Municipal, Servei de Recollida Selectiva Municipal, 
Escola Bressol Municipal, Piscines municipals, Tanatori municipal, etc.). 

• Treballarem per crear una empresa municipal de serveis que aglutini aquells serveis públics, 
actualment externalitzats, que siguin més viables econòmicament i social.

Els pressupostos municipals, les Ordenances 
Fiscals i els preus públics són tres instruments 
de gran incidència política i representen una de 
les principals eines amb les quals l’Ajuntament 
pot tenir un paper rellevant en la redistribució 
de la riquesa. En aquest sentit, vetllarem perquè 
incorporin els principals valors i principis polítics 
que ens defineixen, com la justícia social; el 
repartiment de la riquesa i del treball; l’austeritat 
com a forma de fer el màxim possible amb el 
mínim de recursos; l’educació; la cultura com a 
espai de creació; i la transformació i la cohesió 
social en temes transversals com l’aprofundiment 
democràtic, la transparència, les polítiques 
feministes, la sostenibilitat o la municipalització 
de béns i serveis.

La gestió dels serveis públics és clau perquè 
té un impacte directe en les nostres vides. Els 
serveis públics externalitzats presten serveis a 
través de criteris de mercat, ja sigui amb formes 
de gestió que es regeixen pel dret privat, o bé 
directament gestionats per empreses privades. 
Som conscients que l’externalització dels serveis 
públics reprodueixen el model capitalista agressiu, 
autoritari, explotador i altament despossessori de 
la riquesa col·lectiva. En canvi, la gestió i el control 
públic i popular dels serveis, permeten revertir 
aquest model, que afavoreix una major garantia 
de drets de les nostres veïnes; la proximitat en 
la prestació i la vocació del servei; la millora de 
les condicions laborals de les treballadores que 
presten el servei; i el control i la participació 
popular en la planificació del servei i la gestió.

8FISCALITAT JUSTA I MUNICIPALITZACIONS 
AVANCEM CAP A UNA DESPESA SOCIALMENT COMPROMESA I UNA 
FISCALITAT PROGRESSIVA, I RECUPEREM LA GESTIÓ DELS SERVEIS
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Una de les més grans i urgents necessitats que 
percep la CUP és la lluita contra la precarietat 
laboral i l’atur. Les classes populars pateixen des de 
fa massa les retallades socials, les privatitzacions 
de béns col·lectius, l’atur, el deteriorament de les 
condicions laborals, etc. La precarització de les 
condicions de treball és un fenomen en augment 
que no ha frenat després del fals final de la crisi 
econòmica i financera del 2008 perquè, de fet, és 
una part estructural del nostre mercat laboral.

L’àmbit local i la proximitat són espais idonis per 
a la generació d’alternatives en aquest sentit, 
tant des del terreny social com institucional. Cal 
endegar un canvi de paradigma en el concepte del 
treball per incloure, visibilitzar i donar valor a totes 
aquelles tasques domèstiques i de cures que són 
indispensables per a la vida i el benestar de les 
persones.

Per tot això, la creació d’ocupació i la defensa 
d’unes relacions laborals justes serà una de les 
nostres grans prioritats.

9
TREBALL, ACTIVITAT ECONÒMICA I 
TURISME 
LLUITEM CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL I REIVINDIQUEM ELS 
DRETS DE LA CLASSE TREBALLADORA
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9.1 CONSELL SECTORIAL MUNICIPAL DEL TREBALL
El Consell Sectorial Municipal del Treball ha de tenir com a finalitat ser un espai d’acció, coordinació 
i de traspàs d’informació entre l’Ajuntament i diferents organitzacions, entitats i representants de 
treballadores. Serà el consell sectorial dedicat a l’àmbit del treball i les relacions laborals depenent 
del Consell de Poble.

• Implicarem els agents locals en l'elaboració d'un pla que en defineixi l’estratègia: això inclou 
associacions de comerç i de botigueres, associacions de veïnes, entitats socials i de col·lectius 
precaritzats, cooperatives, associacions autònomes, pagesia, sindicats, treballadores aturades i 
l’Ajuntament.

• Farà una diagnosi compartida que detecti les necessitats de la Garriga, que calculi com s’hi 
adapten els recursos de què disposem i que especifiqui quins són aquests recursos.

• Detectarà nous motors econòmics al municipi: energies renovables, manteniment d'edificis, 
reciclatge, agricultura ecològica, cultura, serveis, comerç de proximitat, indústria, etc. 

• Impulsarà l'assemblea de persones a l’atur, coordinada amb l'àrea de servei a les persones de 
l'Ajuntament. L'àrea ha de vetllar per l'assessorament, el suport i el seguiment d'aquesta.

9.2 SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT
El Servei Local d’Ocupació vetllarà per informar de les possibilitats, els drets i les obligacions en 
l’àmbit laboral, i incorporarà la perspectiva de gènere en les polítiques públiques d’ocupació.

• Aplicarem bonificacions i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones desocupades 
que no cobrin prestació de desocupació. 

• Augmentarem l'oferta formativa per a les persones desocupades.

• Farem polítiques actives d’ocupació i prioritzarem els recursos cap a l’orientació laboral i la recerca 
de llocs de treball, en empreses ordinàries, per a les persones amb diversitat funcional. 

• Contribuirem a crear sortides laborals per a persones amb diversitat funcional a través de 
polítiques de desenvolupament local: horts urbans, cooperatives... 

9.3 PERSPECTIVA FEMINISTA A LES POLÍTIQUES D’ACTIVACIÓ ECONÒMICA
En el món laboral trobem múltiples situacions de discriminació vers les dones i el col·lectiu LGTBI+. 
Treballarem per incorporar una mirada feminista transversal i interseccional a les polítiques d’activació 
econòmica, amb l’objectiu d’eliminar les discriminacions de gènere existents.

• Proposarem formació específica en desigualtats de gènere i drets del col·lectiu LGTBI+, des d'una 
perspectiva feminista, al personal del Servei Local d'Ocupació. 

• Oferirem assessorament, en matèria d'igualtat, al teixit empresarial: elaboració de Plans 
Interns d'Igualtat, mesures per eliminar la bretxa salarial de gènere, mesures de conciliació i 
corresponsabilitat de la vida laboral i personal, etc. 

• Impulsarem la creació de protocols de prevenció de l'assetjament sexual per tal de lluitar per a 
l'eliminació de violències masclistes i lgtbifòbies en el si del teixit empresarial. 

• Treballarem per contribuir a la visibilització i no precarització dels treballs domèstics i de 
cura: elaborarem un estudi d’aquesta tipologia de treballs a la Garriga i organitzarem jornades 
d’assessorament a persones que es dediquen a treballs domèstics i de cura, a fi de contribuir a la 
millora la situació legal i social del sector. 

9.4 POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ JUVENIL
El jovent de la Garriga és peça clau en el present i futur del poble, també en matèria laboral i econòmica. 
La precarietat laboral afecta més que directament al jovent i cal fer polítiques públiques d’ocupació 
per fer-hi front.
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• Crearem una borsa de treball juvenil que doni sortida laboral a través d'empreses privades i 
contractació pública. 

• Donarem suport i assessorament laboral a joves en situació de precarietat. 

• Dificultarem l’obertura d’empreses de treball temporal (ETT’s) al poble.

• Promourem formació específica en els centres educatius sobre drets laborals. 
• Donarem veu i suport a aquells col·lectius de joves que treballin per la reivindicació dels drets 

laborals del jovent. 

9.5 ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I COOPERATIVISME
L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques que tenen com a 
objectiu resoldre necessitats de qui les impulsen per sobre de l’ànim de lucre, es gestionen de forma 
democràtica, actuen seguint valors com la igualtat, la sostenibilitat i la solidaritat i pretenen contribuir 
al canvi social.
Per tot això donarem suport a les iniciatives sorgides de l’ESS per tal de dinamitzar el teixit econòmic 
del poble i permetre alternatives al model neoliberal imperant en l’àmbit del treball i l’activació 
econòmica:

• Elaborarem una oferta formativa tant en aquest àmbit com en el cooperativisme. 

• Proporcionarem accés i assessorament fiscal gratuït i promourem cooperatives d'autònomes. 

• Aplicarem el programa municipal cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball i la Xarxa 
d'Economia Social i Solidària de Catalunya (XES). 

9.6 ALTAVEU DE LA DEFENSA DELS DRETS LABORALS
La lluita pels drets laborals és una resposta a les necessitats materials de la població. Considerem 
fonamental la classe treballadora com a motor de transformació social. Cal, per tant, promoure i ser 
altaveu de les principals lluites en matèria laboral de la classe treballadora.

• Oferirem assessorament jurídic i legal gratuït per facilitar la defensa dels drets de les treballadores 
i fer ressò de les seves reivindicacions. 

• Donarem suport i participarem en totes les mobilitzacions assembleàries i transformadores 
endegades per les treballadores del municipi.

• Facilitarem que les treballadores prenguin el control de les empreses que facin fallida, assegurant 
que s'apliqui un model d'autogestió que inclogui la participació de tots els agents afectats.

9.7 COMERÇ I INDÚSTRIA
Fomentarem polítiques econòmiques i comercials a favor del comerç petit i de proximitat, impulsant 
l’especialització i de l’economia social social, cooperativa i ecològica.

• Fomentarem el comerç de proximitat i les botigues de poble, potenciant el consum social i 
responsable. 

• Farem un seguiment exhaustiu de la regulació de l’ús de terrasses en l’espai públic i privat que 
garanteixi la preservació de les condicions d’accessibilitat i mobilitat, el bon ús de l’espai públic i 
l’equilibri de les activitats que s’hi celebrin. 

• Apostarem pel sector públic i l’economia social i cooperativa, posant el territori i la comunitat en 
primer pla. 

• Impulsarem clàusules socials i ecològiques per a la contractació pública.  
• Donarem ajudes al lloguer de locals buits per a aquests sectors econòmics.
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• Farem polítiques comercials que beneficiïn el petit comerç de proximitat integrant-lo dins la trama 
urbana i evitant la instal·lació de mitjanes i grans superfícies comercials.

• Farem una política de fiscalitat que gravi molt més les mitjanes i grans superfícies comercials. 
Introduirem l’IBI diferenciat en indústries i comerços amb major valor cadastral i l’apujarem al 
màxim possible per millorar-ne la progressivitat.

• Dinamitzarem el comerç local mitjançant cooperatives de serveis que l’agrupin. 

• Fomentarem el mercat municipal en detriment dels centres comercials i supermercats.

• Fomentarem l’ocupació de locals comercials buits amb estratègies de reactivació com ara afavorir 
la cessió temporal a artistes i entitats o organitzar-hi activitats artístiques o culturals. 

• Promourem alternatives de reducció de residus, fomentant la venda a granel, la reutilització 
d’ampolles i l’ús de carmanyoles i del carro de la compra per estalviar els bosses de plàstic. 

9.8 TURISME
Plantejarem les polítiques de dinamització turística des d’una lògica de desenvolupament local i com 
un sector més dins d’una economia local i territorial diversificada. El turisme ha de ser entès no com 
el motor del desenvolupament, sinó com el seu resultat. No posarem el poble al servei del turisme: 
l’arribada del turisme ha de ser el resultat de la satisfacció de les necessitats de la Garriga.
Totes les polítiques de dinamització turística seran desplegades d’acord amb tots els agents socials 
que hi estiguin implicats (patrimoni, medi ambient i territori, comerç local i activació econòmica, 
entitats, etc).

• Potenciarem el Centre de Visitants de la Garriga.

• Potenciarem el valor social, cultural i històric de la Garriga com a reclam turístic.

• Diversificarem el reclam turístic de la Garriga per tal d’afegir al modernisme d’altres àmbits i 
expressions d’interès turístic.

• Crearem itineraris a l’interior i als voltants del poble potenciant les rutes històriques culturals i 
esportives, i millorant les ja existents.

• Procurarem frenar la nova construcció d’allotjament turístic.
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L’ordenació urbanística i territorial són eines 
fonamentals per al desenvolupament d’un 
municipi. En bona part, defineixen el model 
de poble, que, de forma directa, condiciona la 
qualitat de vida de les seves veïnes i la relació 
que tenen amb l’entorn. Sovint som testimonis 
de la pèrdua d’identitat i de cohesió social que 
causa el model de desenvolupament imperant al 
territori. El model actual se subordina al capital, 
entén el sòl com un bé del què treure el màxim 
rendiment econòmic i promou unes dinàmiques 
de transformació territorial fonamentades en la 
lògica del consumisme i la individualitat, sobretot 
pel que fa a les alternatives de mobilitat, amb 
infraestructures que fragmenten el territori i que 
acaben consolidant-se com a barreres.
 
El cas de la Garriga no és diferent. Fins ara, contra 
l’interès comú de les veïnes, al nostre poble hi ha 
predominat un model de creixement basat en els 
interessos privats, els criteris especulatius i la 

construcció en extensió, que ha destruït o arriscat 
l’important patrimoni natural i que ha provocat 
forts impactes en l’entorn i en el medi ambient. 
A nivell urbà, la presència del vehicle privat al 
municipi és molt important, i sovint s’ha prioritzat 
l’espai destinat al cotxe en detriment de l’espai 
destinat als vianants.
 
Davant d’aquesta situació complexa, proposem 
transformar el model de desenvolupament urbà i 
territorial, fent que situï les veïnes al centre i aposti 
per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. 
El paisatge, com a mitjà d’expressió de la cultura 
local, ha de poder respondre a les necessitats reals 
de la població en equilibri amb l’entorn, preservant 
els elements que ens identifiquen, com el patrimoni 
i la memòria. La bona gestió dels recursos naturals 
i dels residus i els impactes que generem també 
és una qüestió indissociable d’aquesta cerca per 
un canvi sociocultural compartit.

10MODEL URBANÍSTIC I TERRITORIAL
PER UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AL SERVEI DELS 
HABITANTS DEL TERRITORI
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10.1 MODEL DE POBLE, TERRITORI I PATRIMONI
Davant l’oportunitat actual que presenta la futura redacció del nou POUM, la CUP treballarà per un 
canvi de model basat en l’equilibri territorial i urbà i en la cohesió social. Amb l’objectiu de situar 
en un primer pla les necessitats col·lectives i la conservació de l’entorn, apostem per un urbanisme 
fonamentat en criteris de sostenibilitat social, ambiental i econòmica, que incorpori els mecanismes 
de participació ciutadana perquè les veïnes puguin implicar-se en la construcció d’un poble viu, actiu 
i sostenible.

• Participarem activament de la redacció del nou POUM per garantir un creixement compacte del 
municipi que protegeixi els espais naturals, que prioritzi les accions de construcció dins el nucli 
urbà consolidat, que incorpori la perspectiva de gènere i que millori les condicions de mobilitat i 
accessibilitat amb noves propostes.    

• Garantirem que l’actualització del Pla Urbanístic Municipal respongui a criteris d’interès general 
i col·lectiu.

• Crearem espais de participació que possibilitin la implicació ciutadana en el planejament 
urbanístic i territorial, tal com prescriu la normativa.

• Salvaguardarem els espais naturals contra nous processos de construcció i especulació, tot 
impedint la creació i/o el desenvolupament de nous sectors urbanístics a mitjà termini. 

• Recuperarem les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb el disseny i els usos urbanístics.  
• Crearem, juntament amb els municipis limítrofs, un Pla Especial per al Riu Congost, amb criteris 

de protecció i millora ecològica.  
• Definirem una proposta d'itineraris escolars segurs i accessibles pel conjunt d'equipaments.         

  
• Potenciarem i protegirem els espais i les activitats agràries al municipi. Desenvoluparem les 

accions previstes al pla estratègic del projecte “Arrela’t”, que proposa uns nous models de poble, 
de consum, de producció i de gestió arrelats al territori.  

• Crearem espais específics de participació ciutadana, per repensar la Garriga des d’una perspectiva 
feminista, incorporant les propostes que se’n derivin, a la redacció del nou Pla Urbanístic Municipal. 

• Treballarem per redactar un Pla Director Urbanístic que defineixi tant uns criteris de coherència 
territorial com un planejament urbà coordinat i connectat amb els municipis de l’entorn i les 
zones properes.   

• Desenvoluparem un passeig fluvial continu al llarg del municipi que recuperi el riu Congost i 
l’integri al nucli urbà i al Parc Fluvial del Besòs. Procurarem que sigui un espai de gran valor social 
i natural.  

• Connectarem la Garriga amb els municipis limítrofs mitjançant aquest passeig sense generar 
discontinuïtat, de Tagamanent a Barcelona sense baixar de la bici.   

• Donarem continuïtat a la reconversió del centre de la Garriga en zona de vianants, ampliant la 
superfície i estudiant la conversió de zones de vianants en d'altres barris.  

• Adequarem els carrers i les voreres de la Garriga, fent-los accessibles segons els criteris 
normatius d'accessibilitat actuals.   

• Revisarem tots els parcs infantils per garantir que siguin adaptats a infants i adolescents de totes 
les edats, fent especial èmfasi a la franja 0-3 anys que ha quedat oblidada en la recent remodelació 
dels espais de joc infantil.  

• Treballarem en favor de l’ús públic de les aigües termals de la Garriga. Volem promocionar i fer 
accessible a tothom un bé d’interès cultural i turístic, un recurs natural que és patrimoni de tothom. 
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• Farem complir el nou Pla Especial de Protecció de Patrimoni per tal de mantenir la idiosincràsia 
del paisatge urbà i la història de la Garriga, així com els edificis d’interès cultural i social. Seguirem 
promovent el seu coneixement com a mitjà de transmissió de valors i en difondrem els criteris de 
catalogació. Treballarem també amb criteris d’integració estètica.

• Vetllarem per la creació de l’ordenança de l’arbrat viari que ha de protegir i posar en valor l’arbrat 
i els jardins públics que són patrimoni del poble.

• Vetllarem perquè la difusió d’aquest patrimoni inclogui la prespectiva de gènere i de classe, sovint 
oblidades. 

10.2 MEDI AMBIENT I ECOLOGIA
L’entorn natural i agrícola del nostre poble és de gran interès. Part del terme municipal és Reserva de 
la Biosfera i tenim un mosaic agroforestal de qualitat. Creiem que cal preservar aquests actius naturals 
del nostre municipi per garantir la qualitat de vida de les nostres veïnes. Per això ens comprometem a 
treballar per fer de la Garriga un poble sostenible ambientalment i respectuós amb el medi ambient, 
que protegeixi les àrees d’interès natural, paisatgístic i agrícola, i que aposti per l’ús de les energies 
renovables i per la preservació dels recursos naturals.

• Preservarem i millorarem l’entorn i el patrimoni natural de la Garriga i rodalies, dotant els espais 
periurbans de recursos que garanteixin la seva conservació i que siguin compatibles amb d’altres 
usos i activitats econòmiques. Posarem en valor els serveis ecosistèmics d’aquestes àrees.  

• Protegirem la zona rural de Ca l’Espargaró per mantenir-la com a espai natural. La intervenció 
urbanística i l’explotació hotelera de la zona, que ignoren el medi ambient, suposen una agressió 
a l’ecosistema i al model rural de la zona. 

• Impedirem la construcció de grans infraestructures que puguin destruir o malmetre el territori. 
Ens oposem a projectes com el Quart Cinturó o l’explotació del territori a la zona del Circuit de 
Catalunya.  

• Implementarem i millorarem el PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible) afegint-hi la C de 
clima. Hem de preveure els efectes que pugui tenir el canvi climàtic sobre el nostre territori.  

• Millorarem l’eficiència energètica en equipaments municipals.

• Treballarem per una major producció d’energia renovable municipal. 
• Crearem ajudes per a la rehabilitació domèstica a energies més netes. Podrien complementar les 

que ja ofereix la Diputació de Barcelona. 

• Gestionarem l’energia sostenible de manera pública i mancomunada.  
• Redactarem un pla especial urbanístic per al riu Congost, per tal que la gestió i la integració del 

riu als pobles sigui mancomunada amb el territori.  
• Avançarem cap a un model de sobirania alimentària, promovent més horta pública, l’agricultura 

ecològica i el menjar de quilòmetre zero, i atenent les demandes socials.   

• Promourem el respecte i el coneixement sobre el medi, l’impacte en la població i la seva 
importància. Potenciarem activitats culturals i esportives a l’entorn natural del municipi amb 
l’objectiu de donar-lo a conèixer i revaloritzar-lo.  

• Crearem fulletons informatius amb diverses rutes d’interès turístic com el PR-33, de manera 
mancomunada amb els municipis propers i amb la col·laboració de les entitats excursionistes. 

• Promourem que els menús escolars incloguin productes de proximitat, produïts amb responsabilitat 
social i de forma respectuosa amb el medi. Ho promourem, també, a les entitats locals pel que fa 
als àpats dels esdeveniments públics. 

• Preservarem i millorarem el corredor ecològic entre el Montseny i els Cingles del Bertí a la zona 
de Gallicant.  
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• Promourem l’energia fotovoltaica tot dotant, progressivament, els edificis de la Garriga de sistemes 
basats en energies alternatives, com la solar, i aplicant als edificis de nova construcció normatives 
com el codi tècnic de l’edificació o el decret d’ecoeficiència. 

• Promourem la instal·lació d’un enllumenat públic més eficient energèticament i que es proveeixi 
de tecnologia LED i fotovoltaica. Estudiarem la possibilitat d’instal·lar, on sigui viable, lluminària 
amb detectors de presència per disminuir la sensació d'inseguretat a la nit. 

10.3 RESIDUS
La responsabilitat del reciclatge sovint recau en les usuàries. Creiem que per a una major eficàcia i 
per compromís social, la responsabilitat ha de ser compartida amb l’administració, que ha de facilitar 
alhora el procés de reciclatge i espais per pràctiques alternatives com l’intercanvi, la reparació o la 
reutilització. En aquest sentit, apostem per l’estratègia de residu zero com a alternativa al model 
centrat en la proliferació d’abocadors i en la recollida selectiva vigent, d’eficàcia dubtosa.

• Estudiarem la viabilitat de crear una empresa pública de gestió de residus, encarregada de 
conscienciar sobre el reciclatge, de fer efectiva l’estratègia de residu zero i de lluitar contra 
l’abocament de residus sanitaris d’un sol ús al vàter. 

• Implantarem gradualment la recollida porta a porta, que té un cost equiparable al model de 
contenidors i, en canvi, és més eficaç quant a recuperació de material per a reciclar, ocupa menys 
espai de carrer i genera més llocs de treball.  

• Treballarem per la construcció d’una planta de compostatge mecanitzada mancomunada.  
• Promourem un servei per a la reutilització i reparació de béns mobles. Crearem un espai per a 

l’intercanvi de mobles i electrodomèstics de segona mà on també es formi en la reparació de petits 
electrodomèstics.

• Aplicarem una fiscalitat que incentivi la reducció de residus. Aplicarem taxes de pagament per 
generació, de manera que el residu barrejat tingui major cost que el destriat. 

• Treballarem per ambientalitzar les festes, les fires i d’altres esdeveniments, tot col·laborant amb 
les entitats per introduir plats i gots retornables o biodegradables, assolir la desaparició de les 
canyetes i coberts de plàstic i promoure l’ús de barrils i contenidors més grossos en comptes de 
llaunes de begudes. 

10.4 MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
La presència d’infants als carrers és un indicador de la qualitat urbana d’un poble. Poder anar a peu 
a l’escola o a les activitats extraescolars, o jugar sense por dels cotxes, fan que el poble sigui amable 
per a tothom. Apostem per una mobilitat sostenible, respectuosa amb les persones, especialment les 
més vulnerables, però també amb l’entorn. Volem capgirar el model de mobilitat que ha donat prioritat 
a l’ús del vehicle privat en detriment de la mobilitat a peu o en bicicleta. La nostra proposta, doncs, es 
basa en polítiques orientades a afavorir una mobilitat sostenible, universal, que sigui factor d’igualtat, 
i que tingui la seguretat com un dels seus principis bàsics.

• Crearem un Pla de Mobilitat respectuós amb el medi ambient i orientat a l’estalvi energètic, que 
redueixi al municipi tant les emissions de gasos contaminants i de partícules com l'espai destinat 
al cotxe al centre del poble.   

• Fomentarem els desplaçaments a peu a l’interior del poble, aprofitant que l’extensió de la Garriga 
així ho permet. 

• Fomentarem també els desplaçaments a peu i amb bicicleta a municipis veïns com l'Ametlla del 
Vallès, generant les continuïtats pertinents als camins i itineraris.  

• Alliberarem el centre del poble de la presència de vehicles rodats creant aparcaments gratuïts a 
l'àrea periurbana, ben connectats amb el centre.   
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• Convertirem els carrers de prioritat invertida en carrers per vianants. Ampliarem l'àrea de 
plataforma única sense aparcament en altres carrers del centre del poble com ara Sant Francesc 
o Can Xic Corder. 

• Repensarem el Carrer dels Banys per solucionar el conflicte de convivència actual causat pel 
trànsit i l'aparcament indegut.  

• Repensarem el model de mobilitat al Passeig i el convertirem en un espai més adaptat als vianants 
i les bicicletes, restringint-hi el trànsit rodat només als residents. 

• Millorarem la seguretat en l'accés als centres escolars: 
• Restringirem l’ús de vehicles rodats i fomentarem els mitjans alternatius, amb itineraris escolars 

senyalitzats, segurs i accessibles. 
• Crearem una comissió de mobilitat interescolar perquè les famílies dels centres, a través de les 

AFA i AMPA, participin del disseny de segures que garanteixin una mobilitat segura i sostenible.  

 
• Farem més accessibles les vies urbanes mitjançant plataformes elevades a les cruïlles o la 

renovació de senyals de trànsit, entre d'altres. Dissenyarem un Pla de Millora de l'Accessibilitat 
per detectar els punts més conflictius i donar-hi resposta de forma unificada.  

• Incentivarem l’ús de la bicicleta a fi de reduir els nivells de contaminació i fer més saludables els 
hàbits de vida. 

• Actualitzarem el carril bici amb senyalitzacions especials, campanyes de conscienciació i 
habilitació d’aparcaments on calguin. Connectarem les zones de la Garriga entre elles i amb els 
pobles veïns de forma segura. 

• Millorarem i ampliarem els aparcaments per a bicicletes. Estudiarem la instal·lació d’espais segurs 
per a poder-hi deixar la bicicleta i que així en fomentin l’ús. 

• Promourem els desplaçaments en transport públic i la reducció de l’ús del vehicle privat. 
• Valorarem fer més assequible el servei d’autobús interurbà, a fi de descongestionar el centre, 

estalviar econòmicament, vetllar pel medi i facilitar la mobilitat de les persones amb dificultat de 
moviment o sense vehicle privat.   

• Millorarem el sistema de recollida d'aigües pluvials per evitar que s'embussin  embornals i 
canyeries. 

• Farem les gestions necessàries per revertir el dèficit històric de la línia R3 a fi d’obtenir un servei 
de ferrocarril de qualitat. 

• Promourem la cooperació entre municipis de la línia R3 per fer pressió a les administracions i 
organismes supramunicipals, a fi de superar els dèficits històrics d’aquesta línia. 

• Vetllarem per la millora dels accessos a l’estació de tren (accessibilitat universal, aparcaments 
per vehicles de persones amb mobilitat reduïda, aparcament per a bicicletes...). 

• Exigirem a ADIF el bon funcionament i manteniment de l'estació de tren (passos segurs, màquines 
validadores de tiquets, informació i megafonia) per garantir la seguretat, accessibilitat i el servei 
adequat de l'estació. 

• Vetllarem pel desdoblament i la inversió en la línia R3 de Rodalies. 

• Donarem suport a les mobilitzacions socials en favor d’un transport públic de qualitat.   

• Vetllarem per una correcta solució als passos de nivell actuals.  




