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INTRODUCCIÓ
Des de Podem La Garriga, ens dirigim a tu per explicar-te les nostres propostes i
iniciatives pel nostre poble que durem a terme en aquests 4 anys. Sabem que és un
repte difícil davant de nosaltres. Però tenim la convicció que aquest programa,
realitzat juntament amb el teixit social, veïnal i medi ambiental de La Garriga és el
que considerem que el nostre poble necessita. Ens comprometen, amb claredat per
garantir la prestació de serveis públics, per a portar endavant propostes i programes
específics que ajuden a generar ocupació en el municipi, que té polígons buits, el
nostre programa parla d’una repoblació laboral sostenible. No és temps de resistir sinó
transformar i volem liderar aquest canvi a La Garriga. Aquest pressent passa per
recuperar la normalitat i per fer que l’Ajuntament sigui una eina útil que doni
solucions i que no sigui un problema. És un programa electoral realitzable i realista.
Ens comprometem a dur-lo a terme, i no volem fer-lo des de la soledat sinó amb el
recolzament de tots i totes, doncs la problemàtica actual així ho requereix. Junts i
juntes ho aconseguirem. En Podem La Garriga tenim la certesa que amb aquestes
propostes es poden revertir la nefasta gestió de governs anteriors, i així dirigir aquesta
localitat cap a una sortida econòmica i social, perquè és possible i perquè hi ha
alternativa. Sense dubte, la nostra prioritat és apostar per la creació d’ocupació i la
implantació d’indústria sostenible i les polítiques socials, apostem per lo públic com
sempre hem fer, per recuperar convenis en serveis socials que garantissin l’assistència
social, l’apertura de casals en temps estival assequibles com tenen altres municipis del
Vallès. La Garriga necessita un compromís de totes les administracions per solucionar
aquesta paràlisis, recuperar els ingressis de l’Estat sense pujar impostos i taxes, i exigir
a la Generalitat de Catalunya que treballi pel benestar socials dels pobles com La
Garriga i donar tranquil·litat i normalitat a la prestació de serveis, serà la norma i no
l’exempció com lamentablement fins ara. Defensem els valors de “Unidas Podemos”,
apostant pel treball decent, pels serveis i espais públics. Perquè La Garriga mereix un
govern seriós, responsable i proper a les realitats de les persones que vivim a la
Garriga.
Institucions per oferir solucions. Aquest és el nostre objectiu. Els ciutadans i ciutadanes
que viviu, que estimeu La Garriga no sou, ni heu de ser menys que ningú a ulls
d’aquesta administració, serveis públics, ocupació i polítiques socials sense retallades és
el que “Unidas Podemos” PLANTEJA. Amb el teu suport l’alternativa és possible. PEL
RESCAT DE LA DIGNITAT DEL POBLE DE LA GARRIGA. Des de Podem La Garriga
considerem que la nostra ciutat necessita solucions urgents als greus problemes que
paralitzen l’Ajuntament i els serveix municipals que ofereix. Pel que proposem que
deixi de banda la seva lluita i paralització i comenci a treballar per les persones que
formem el municipi i escolti a totes i tots els ciutadans, les nostres institucions han estat
durant molt de temps amb la seva guerra de banderes oblidant al poble de La
Garriga i les seves necessitats diàries, ja que hem arribar a donar veu a aquelles
persones que com nosaltres entenem que no tot ha de ser blanc o negre si no que
existeix una carta de grisos on poder moure’s sense oblidar la necessitat de les
persones que formem el poble de La Garriga.
Com sempre a 6 mesos de les eleccions se n’adonen que no han fet res pel poble i com
sempre comencen a rebentar al poble per a que la ciutadania vegi que estan
treballant…com ja no hi ha parcs per arreglar, pintem glorietes i s’obliden de
l’essencial de les necessitats com poden ser la laboral, social, etc…
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1. Àrea d’economia, ocupació, urbanisme i sostenibilitat
1.1 Economia i desenvolupament industrial:
Entenem que en el nostre municipi fa falta atreure a l’empresari per a que doni
treball al nostre poble, però no tot val, la nostra intenció és industrialitzar els polígons
buits però amb empreses sostenibles i no contaminants per a que no trenqui l’estètica
del nostre municipi, participant en fires de comerç i industria, i portant al nostre
municipi a una taxa inferior d’atur. L’ocupació serà el nostre primer i més important
objectiu, una ocupació digna i de qualitat, al mateix temps que treballant per a que
els nostres joves surtin preparats al món laboral. Podem La Garriga defensa la
jornada laboral de 35 hores, la tornada a la jubilació als 65 anys i la seva baixada
progressiva als 6 anys, amb la limitació d’hores extra, dels contractes de relleu, per un
salari mínim de 1100 euros i establir un salari màxim. I abans de res, recuperar la
primacia de la negociació col·lectiva.
Posarem en marxa (Engegarem) un Pla d’Ocupació Local amb l’objectiu de reduir la
desocupació de la localitat. Desenvoluparem la zona industrial, impulsant la inversió
pública. Defensarem al petit comerç, PIMES, autònoms i la formació. Impuls
immediat del desenvolupament industrial, amb polítiques actives de generació
d’ocupació. Desenvolupament d’un Pla d’Ocupació Municipal de forma immediata.
Defensant l’ocupació digna i de qualitat. Dissenyar i aplicar les mesures de
col·laboració amb altres administracions per a un pla urgent d’ocupació i formació
pels aturats i aturades de la nostra localitat. Acordarem amb agents socials
programes específics per a parats/as de llarga durada i joves. Formació i inserció
laboral de joves i dones amb el desenvolupament d'Escoles-taller per a desocupats/as
menors de 25 anys Programes de Formació Professional per ampliar coneixements i
futur en funció del desenvolupament de la nostra zona industrial. Incentius fiscals a la
petita empresa que realitzi les seves funcions al poble i fomentar la contractació de
veïns i veïnes de forma indefinida i un benefici a aquelles empreses o comerços que
contractin personal amb capacitats diferents.
Oferim als veïns i veïnes un departament d’assessoria laboral per a la integració en el
mon laboral tant per a joves com per a aturats/aturades de llarga durada i persones
amb capacitats diferents.
1.2 Urbanisme, desenvolupament territorial i PIMES
Buscarem l’equilibri territorial, cuidant cada barri, cada habitatge, allunyant-nos de
models equivocats de desenvolupament residencial sense control i que ens ha portat
a la situació actual, desenvolupament equilibrat i sostenible, reequilibrant l'industrial i
el residencial. Accessos: millora dels accessos a La Garriga per potenciar comerç i
PIMES. El petit comerç és la clau per la nostra ciutat, les tendes dels nostres barris
seran potenciades per Podem La Garriga realitzant un consorci de recolzament per
solucionar les necessitats dels petits comerços. Ens comprometen a protegir el petit i
mitjà comerç com element clau en el poble, recolzant als autònoms amb ajudes i
microcrèdits, amb campanyes per a l’impuls i desenvolupament del comerç de barri.
Crearem un departament específic destinat a assessorar, orientar i, fins i tot ajudar en
gestions a PIMES i petit comerç local de proximitat.
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Potenciació de les cooperatives i economia social amb projectes i programes de
desenvolupament de projectes. Ajudar en la recerca de subvencions en el
finançament de la I+D+I, sistemes de gestió i certificació de projectes d’I+D+I, etc...com
impuls de la competitivitat de la petita i mitjana empresa a La Garriga.
Acordarem amb PIMES i petits comerços urbans eines de difusió i publicitat que els
permeti realitzar la seva activitat econòmica, pel que apostarem per campanyes de
sensibilització del petit comerç. Buscarem recolzament a nivell d’assessorament tècnic
sobre projecció econòmica i com millorar el teixit productiu donant més publicitat dels
nostres productes en les diferents fires i congressos per a donar a conèixer els nostres
productes i així ser més competitius.
La celebració d’una fira en el municipi per a PIMES i el comerç local, ens
comprometem a impulsar mesures que afavoreixin físicament al comerç just i el
consum responsable. Des de les institucions s’ha de donar un impuls important al
comerç just i al consum responsable ajudant a crear i desenvolupar xarxes locals,
facilitant la relació amb els establiments comercials, reservant espais en mercats i
donant informació a la població. S’impulsaran campanyes d’informació i etiquetatge
social. S’aplicaran programes de compra ètica per aquesta raó s’ajustaran els plecs
contractuals amb els proveïdors. S’ajustaran accions al costat d’altres actors per a que
els nostre municipis siguin declarats ciutats Justes. Això és un model de localitat que
apropa els productes de comerç Just a la ciutadania mitjançant les administracions,
comerços, empreses i el teixit associatiu.
1.3 Participació ciutadana
La participació de la ciutadania en les decisions que afecten a l’ajuntament és
essencial per a Podem La Garriga. No volem governar per delegació, sinó amb
participació. La participació ciutadana es constitueix en l’eix vertebral i transversal de
la nostra proposta, que es fonamenta en el convenciment que a major participació,
major democràcia. Anem a impulsar des de l’àmbit municipal processos de
participació i consulta sobre les decisions que afecten o poden afectar al municipi
sense discriminació possible.
Intervenció directa en les decisions que es prenen en el municipi com a pressupostos
participatius, manteniment de la ciutat o programes de polítiques socials, potenciar
els Consells de Barri com autèntics elements de participació ciutadana, obrint-los als
veïns i veïnes amb reunions informatives cada 3 mesos. Implantació dels pressupostos
participatius de caràcter directe, apropant la presa directa de dacions als nostres
veïns i veïnes.
1.4 Administració pública
La transparència serà un dels nostres principals objectius. La informació de les
institucions públiques ha de ser accessible a els i les ciutadans/es i, al mateix temps, les
institucions han de ser proactives en l’oferiment i posada a disposició d’aquesta
informació per a la ciutadania. Reversió a la gestió pública directa d’aquells serveis
externs que poden ser gestionats per l’administració local com el servei de recollida de
residus, la gestió de l’aigua, o el tanatori, ampliant-ho. Desenvolupament d’una
Oficina Municipal en defensa dels Drets Civils. El dret d’accés a la informació és un
dret fonamental de tota persona, que ha de poder exercir sense necessitat de justificar
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les raons per les quals se sol·licita la informació. Rigorós control de les concessions i
contractes existents per gestionar serveis públics, amb estudi de les possibles reversions
a la gestió pública quan sigui possible. Creació de la Junta Local de Contractació
creada a instàncies del nostre Grup Municipal. Estabilitat en l’ocupació mitjançant
ofertes d’ocupació pública, amb igualtat d’oportunitat a la ciutadania.
Reestructuració i reordenació de la plantilla municipal, a les necessitats reals dels
serveis que es presten. La negociació i signatura d’un nou conveni col·lectiu en la
prestació dels serveis al compliment dels pactes en la negociació col·lectiva. Els veïns i
les veïnes tindran a la seva disposició un correu electrònic i un telèfon per a
reclamacions i queixes. No permetrem la discriminació laboral en l’ajuntament,
mateix salari, mateix treball.
1.5 Transport i infraestructures
Treballarem per a que La Garriga sigui un poble on es pugui viure, treballar i gaudir,
amb accessos necessaris per entrar i sortir d’ella, potenciant el transport públic i els
Mitjans de locomoció verds i ecològics. Millora de la il·luminació dels carrers de la
ciutat on ara és insuficient.
Impedir el tancament de l’estació de La Garriga. Treball conjunt entre tots els partits
polítics conjuntament amb els ciutadans per treballar en la millora de laR3.
Negociació amb el Consorci de Transports per la millora de la freqüència horària de
totes les línies d’autobusos i l’ampliació de la línia nocturna en caps de setmana.
Arreglar totes les barreres de mobilitat que permeti que qualsevol persona amb
mobilitat reduïda pugui accedir i fer ús de qualsevol instal·lació del poble:
ajuntament, biblioteca, residències, comerços, etc...
Estudiar els horaris de llocs públics i adaptar-los a les demandes dels veïns i veïnes.
1.6 Ecologia-medi ambient per un poble
Apostem per un poble verd, amb una ordenació del territori equilibrat, medi
ambientalment sostenible i harmonitzant els equipaments socials en tots els barris per
garantir els serveis públics en igualtat de condicions. Defensem que la conservació i
millora de l’entorn és la garantia present i futura de la nostra qualitat de vida.
Protegirem les nostres zones verdes, el nostra arbratge i la zona romana davant
d’intents d’explotació o desenvolupament urbanístic. Desenvolupament de l’Anell
Verd de La Garriga. Millora del manteniment dels espais verds de la ciutats i els seus
voltants. Aprofitant la qualificació d’espai natural protegit. Potenciació del Consell
Sectorial de Medi Ambient que elabori programes d’educació medi ambiental,
d’eficiència energètica de les instal·lacions i serveis municipals i programes d’educació
mediambiental, programes d’eficiència energètica de les instal·lacions i serveis
municipals.
Auditar a tota empresa del nostre municipi per garantir que no contaminin ni l’aire ni
el riu, no aplicant multes, si no cessant la seva activitat fins a solucionar el problema.
Sensibilització ciutadana per a un millor ús de les fonts d’energia, etc...Realitzar
campanyes anuals de reforestació, plantació i recuperació d’espais naturals, jardins,
etc...Utilitzant espècies autòctones amb baixos requeriments d’aigua i manteniment.
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Rehabilitar i recuperar el riu Congost pel seu pas pel municipi i invitar als pobles per
on passi a que realitzin les neteges i cures necessàries per a la seva durabilitat i
recuperar el seu entorn amb la creació d’un parc fluvial del Congost. Potenciació
d’horts ecològics en el poble.
Estricte compliment de la normativa municipal de recollida d’excrements canins.
Foment de la utilització del transport públic i de l’ús de la bicicleta, sol·licitant al
Consorci de Transport la implantació en el poble d’autobusos ecològics.
1.7 Investigació, desenvolupament i innovació (I+D+I)
Sense dubte les noves tecnologies són les claus en el món globalitzat actual, el seu
desenvolupament és la clau per al futur del poble si s’inverteix en investigació i
desenvolupament, s’inverteix en futur, no és una despesa, és una inversió.
Suport municipal a iniciatives de recerca, processament i subministrament
d’informació i assessorament sobre activitats de I+D+I (notícies, cursos, esdeveniments,
premis, jornades, seminaris, patents, convocatòria d’ajudes, resultats de I+D+I).
2. Serveis Públics
2.1 Àrea Social
Els Serveis Públics garanteixen drets: a l’educació, a la sanitat, als serveis essencials dels
que depenen la nostra societat i L’Estat del Benestar que tant ens va costar
aconseguir i que les polítiques del PP van retallar brutalment en els últims anys. Des
de Podem La Garriga defensem l’escola pública i de qualitat com a garantia del dret
universal a l’educació en condicions d’igualtat.
Per això, ens oposem a la finançament amb diners públic de l’ensenyança privada.
Entenem que la salut és un dret i no una mercaderia, per la qual cosa defensem un
sistema sanitari públic i de qualitat universal. Ens oposem a la privatització de la
salut i defensem un sistema sanitari públic, universal, integral, solidari i de qualitat.
Volem uns serveis socials públics que garanteixin la protecció social, suspenent els
processos de privatització, per prevenir i eliminar les causes que condueixen a
l’exclusió social des d’uns serveis socials públics, universals i descentralitzats.
Considerem l’habitatge com un dret i proposem que les administracions ofereixin
parcs públics d’habitatge en lloguer i per a compra a preus socials dins del municipi
de La Garriga. Exigim la dació en pagament i la fi dels desnonaments. Paralitzar tots
els processos de privatització dels serveis municipals en marxa i estudiar la reversió del
privatitzat anteriorment.
2.2 Educació
Apostem abans de res, per l’educació pública gratuïta i de qualitat, com única garant
del dret universal a l’educació en condicions d’igualtat i democràcia; i com a
fonament de la cohesió social i de la formació de persones més iguals, més lliures i més
crítiques. Recursos públics per a l’escola pública, Desenvolupament d’un centre de
referència de Formació Professional a La Garriga i adaptar aquesta formació
professional a potenciar les noves tecnologies actualitzar a les necessitats que
realment puguin oferir ocupació a les i els habitants del municipi.
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Manteniment de la xarxa pública de Escoles Infantils de 0 a 3 anys que siguin de
caràcter gratuït per al poble de La Garriga, facilitant d’aquesta manera tant la
conciliació laboral com la familiar, ja que veiem a molts avis no podent gaudit de la
jubilació merescuda per falta de recursos, no poden permetre’s als seus fills/es pagar
una llar d’infants per a la cura dels seus nets. Disminució de les taxes de escoles i
gratuïtat dels llibres de text en l’educació públic. Potenciació d’un centre de persones
adultes, dedicada a l’educació permanent, oberta i contínua d’adults/es.
2.3 Sanitat
Podem La Garriga defensa un sistema sanitari públic de qualitat i universal. Ens
oposem a la privatització de la salut en qualsevol de les seves fórmules, i defensem un
sistema sanitari públic, universal, integral solidari i de qualitat. Per aquest motiu,
volem dotar de les eines necessàries a aquest col·lectiu per a minvar totes les
retallades sofertes per sanitat i poder estudiar la creació d’un laboratori d’anàlisis en
el nostre CAP per facilitar a aquest col·lectiu tot el necessari i siguin més efectius en els
seus diagnòstics, l’elaboració d’una borsa d’ocupació en el Centre Ocupacional per a
la substitució immediata del personal. Suport als malalts de fibromiàlgia i alzheimer
de la ciutat.
Amb campanyes de conscienciació social i el desenvolupament d'un programa
unificat amb les associacions d'ajuda a malalts i familiars.
2.4 Serveis socials
Sempre hem defensar l’aprovació d’una Llei de Drets Vitals Bàsics com a protecció
davant la pobresa. Per oferir als veïns i veïnes de La Garriga solucions a aquesta
desigualtat i pobresa, treballarem juntament amb els serveis socials i realitzarem un
estudi real de les famílies sense recursos i així prioritzar les ajudes. Si Podem La
Garriga governa vetllarà perquè totes les persones que resideixen en el nostre poble
tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques en els aspectes essencials per una vida
digna: alimentació, ingressos mínims, habitatge i subministraments principals, dirigida
a persones sense ingressos estables que es troben en situació de risc de pobresa
econòmica i/o exclusió social, amb un conjunt de mesures de rescat social que es
consideren imprescindibles. El reforçament dels serveis socials d’atenció primària.
Garantir la cobertura energètica. La disponibilitat de subministraments mínims bàsics
d’aigua i energia. L’electricitat, l’aigua i els gas són un servei públic bàsic i només el
control públic permet garantir la universalitat del servei, l’equitat i la progressivitat
de les tarifes. Creació de l’abonament de transport social per a totes aquelles persones
que es troben en situació de pobresa i/o exclusió social que resideixin a La Garriga.
Coordinació de les polítiques socials, el conjunt de les polítiques socials,
fonamentalment les relatives a educació, sanitat, habitatge i les polítiques actives
d’ocupació, contaran amb mapes d’implantació; s’establiran tres àmbits estables de
coordinació: Sociosanitària (Dependència); Socioeducativa i Judicial (Protecció a la
infància); Sociolaboral i Habitatge (Inclusió Socials). Garantir l’alimentació de les
famílies que viuen a la Garriga. Elaboració d’un Pla Integral d’Infància i Joventut per
donar sortida a les necessitats reals d’aquests col·lectius. Reforçar la plantilla de Serveis
Socials per a combatre l’exclusió i no només gestionin la pobresa. No aplicar
retallades en dependència. Creació d’un servei d’atenció a persones sense llar.
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Combatre els desnonaments mitjançant el lloguer social, la creació de convenis en
entitats bancàries, l’actualització consensuada de les condicions desfasades per a
inquilins del Pla municipal d’habitatge. La Garriga ha de ser un poble lliure de
desnonaments. Garantir l’accés a la sanitat pública de tots els ciutadans,
independentment de l’origen o situació econòmica. Garantir els serveis domèstics
bàsics. Recuperació dels convenis amb la Generalitat per a les famílies més
necessitades.
2.4.1 Habitatge
Les Comunitats Autònomes són les administracions competents en posar en marxa
polítiques que garanteixin l’accés a l’habitatge a tots els ciutadans i ciutadanes. Dret
reconegut en la Constitució Espanyola. Actualment, hi ha molts pocs pisos repartits
per La Garriga que resulten totalment insuficients per cobrir les necessitats dels
ciutadans i ciutadanes amb grans dificultats per pagar una hipoteca o un lloguer
mensualment. No podem oblidar que, a més, aquests pisos han sigut venuts a fons
d’inversió o propietat de bancs, això significa que han deixat de tenir un caràcter
social en quant a les condicions dels seus inquilins/es. Les condicions econòmiques dels
inquilins i inquilines d’aquests pisos, en aquest context de crisis, són enormement
abusives i és imprescindible que l’Ajuntament, com intermediari entre els veïns i
veïnes i les empreses gestores, plantegi una actualització d’aquestes. L’ocupació
il·legal d’habitatges ha deixat de ser un fet anecdòtic per a convertir-se en un
veritable problema social. Diverses zones del municipi estan sofrint ocupacions. Sovint,
darrera d’aquesta realitat hi ha màfies que s’estan aprofitant de la necessitat de
persones i famílies sense recursos per a fer negoci. Des de Podem La Garriga,
considerem que per a combatre aquest tipus de pràctiques és necessari i
imprescindible garantir un habitatge digne a tota la ciutadania mitjançant la
promoció de lloguers socials en sintonia amb la situació econòmica actual de cada
família. Considerem que s’ha de desenvolupar l’Empresa Municipal de l’Habitatge,
per així garantir l’accés a la mateixa a persones sense recursos. Potenciarem la
Comissió Especial Mixta contra els Desnonament de l’Ajuntament de La Garriga amb
assistència jurídica contra els desnonaments, aplicant de forma immediata la taxa als
bancs si mantenen habitatges buits i no les treuen en lloguer social. Amb el lema “No
més cases sense gent. No més gent sense casa”.
Promoció directa de l’habitatge protegit. Realització d’un catàleg municipals
d’habitatges buits des de l’Empresa Municipal de l’habitatge. Cobrament a bancs
d’una taxa si mantenen els pisos buits en el poble i no els treuen al mercat amb
lloguers socials. Posada en marxa d’un servei municipal de mediació de lloguer, que
fomenti amb exempcions de IBI i mesures similars un mercat de lloguer independent
de l’Ajuntament. Actualització consensuada de les condicions dels inquilins/es del Pla
Municipal d’Habitatge.
A més, la Policia Local de La Garriga no col·laborarà en els processos de
desnonaments que es produeixin. Garantir habitatges i lloguers socials per a famílies
desnonades, així com l’accés als serveis essencials: aigua, gas, llum, “revisar l’IBI
adaptant-la a la realitat del mercat”.
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2.5 Cultura
Les administracions han de defensar el principi de llibertat del creador en la cultura,
incorporant-se així al moment actual en el qual la construcció de la ciutadania sigui
recolzada per instruments de participació que doti de suports i recursos individuals i
col·lectius. Models nous, respectant el que neix, modificant els espais i facilitant
intermediació cultural a la gestió i acordant amb el tercer sector d’emprenedors i
creadores formes de participació. Afavorir el caràcter públic i també col·lectiu de la
cultura, i garantir la llibertat d’expressió en qualsevol manifestació cultural i artística.
Apostem per la cultura alternativa, posant a disposició dels artistes, creadors/es de
cultura i músics les instal·lacions municipals del nostre poble. La construcció d’un
centre cultural que tindrà: sala de conferències, sala d’exposicions i sala e lectura
(Biblioteca). Desenvolupament de programes de cultura en l’educació Adaptació
completa d’horaris de sales d’estudi i biblioteca a les necessitats i demandes de la
població estudiantil. Establir un criteri de repartiment de subvencions municipals just i
equilibrat segons projectes i activitats. Suport a les associacions culturals en els seus
projectes i iniciatives.
2.6 Esport
Des de Podem La Garriga volem liderar l’esport base en el nostre poble, millorant el
manteniment de les instal·lacions esportives des de la gestió i el control públic. Mentre
es continuï prestant el servei de forma privatitzada, exigirem a les empreses
concessionàries el compliment estricte del plec de condicions signada. Les nostres
associacions esportives tindran el tracte que es mereixen, sense discriminacions ni
favoritismes. Procedir a la remunicipalització del servei de piscina municipal en el
poble, gestionant directament des de la Conselleria d’Esports. Desenvolupament de la
Casa de l’Esport per a l’ús i gaudi de les Associacions esportives del poble, i obrir a l’ús i
participació dels diferents recintes esportius dels que disposa el poble, ja que entenem
que l’ús de les pistes esportives és d’ús públic. Orientació de l’esport de la localitat com
element d’integració social i de desenvolupament humà per a una societat plural,
tolerant. Promoció de l’esport base i el associacionisme esportiu sense ànim de lucre
amb la finalitat de fomentar la plena participació i integració dels ciutadans en
l’esport municipal. Un repartiment just, equitatiu de les subvencions municipals a les
associacions esportives. Suprimint els discriminatoris convenis. Les hores d’entrenament
dels diferents equips serà repartida equitativament en funció del nombre que tinguin
cada entitat i les hores disponibles. Impuls de l’esport en les escoles de primària i
instituts públics de la localitat amb un projecte específic que complementi la formació
intel·lectual dels estudiants. Projecte d’Esport i convivència en el qual es
promocionarà l’esport des d’un punt de vista de les diferents cultures que resideixen a
la localitat i així afavorir la integració dels col·lectius d’immigrants. L’obertura de
diverses escoles de La Garriga en horari de tarda per a l’ús dels joves i així poder
practicar esport amb seguretat.
Es potenciaran extraescolars esportives gratuïtes que des de l’ajuntament s’iniciaran
amb la creació d’una lliga mixta escolar entre escoles del poble, on s’anirà canviant
de esport cada trimestre (handbol, bàsquet, futbol).
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2.7 Migració
Les polítiques migratòries lluny de tendir a una integració de la població, retrocedeix
cap a una vulneració flagrant dels drets humans: des de Podem La Garriga defensem
un poble obert i integrador, una La Garriga de tots i per a tot. Des de l’Ajuntament
s’atendrà a tot/a ciutadà o ciutadana que ho precisis complint l’establert a la
Constitució Espanyola.
2.8 Pau, solidaritat i emigració
Una ciutat justa que busca la solidaritat dels pobles del món, recolzant als països
oprimits i indefensos. Podem La Garriga és una organització on la solidaritat, la
cooperació al desenvolupament i la Pau són els eixos fonamentals de la nostra
presència en les institucions, des d’una perspectiva universal que implica una
coherència en la promoció de valors i accions tant en la nostra localitat con en altres
contextos. En coherència amb el nostre treballa afavorim la participació i
l’apoderament del teixit social de cada territori en la definició o el seguiment de les
polítiques de solidaritat, cooperació i Pau constituint un òrgan de consulta específic.
Concebem la cooperació al desenvolupament com una política pública i una mostra
de solidaritat de la ciutadania, on els pobles, les organitzacions i les persones ens
podem enriquir i apoderar. La solidaritat és la tendresa dels pobles i és la mostra
d’humanitat i consciència política de que l’ésser humà ens importa i tenen dret a una
vida digna per el fet de néixer. No és caritat sinó deure de la ciutadania. Impulsarem
el principi de coherència de polítiques per a què la institució autonòmica o local
tingui present els objectius de la pau, la cooperació i la solidaritat en totes les seves
polítiques, impulsar la conselleria de solidaritat, pau i cooperació al
desenvolupament. Recolzarem campanyes permanent de solidaritat amb els pobles
oprimits. Promourem el respecte i la promoció dels drets humans, econòmics, socials i
culturals com un tot invisible i d’aplicació universal i denunciarem la seva vulneració.
El municipi ha de tenir instruments d’informació i educació sobre les causes dels
conflictes i les desigualtats que existeixen al planeta. La pau no només és l’absència de
guerra, sinó lluitar sobre aquelles polítiques que ho possibiliten com són les
desigualtats, la misèria, l’explotació, la violència. Promourem projectes educatius que
incorporin l’educació per la pau. Impulsarem declaracions i acords que afavoreixin
decisions nacionals i internacionals a favor de la pau. Entrarem a formar par de les
xarxes que a nivell nacional o internacional fomentin la pau. Pla de suport a les
organitzacions no governamentals i desenvolupament de projectes de solidaritat.
Seguiment i control de la inversió de projectes de solidaritat. Seguiment i control de la
inversió en projectes quan la situació econòmica de l’ajuntament no ha fet sinó
augmentar el nombre de persones espanyoles que surten de les nostres fronteres. Les
conseqüències negatives d’aquest èxode són indubtables. La institució local ha de
garantir els següents drets: garantir la participació dels emigrats en tots els processos
democràtics que es duguin a terme en el municipi, garantir la gratuïtat de
l’assistència sanitària a tota la població emigrada fins que adquireixi els drets similars
en el països on resideixin. Obertura d’una oficina d’emigració que assessori sobre les
condicions en els països de destí, agilitzin tràmits, gestionin plans d’assistència familiar.
Elaboració d’un programa de retorn que faciliti la tornada d’aquells que ho reclamin
i en el qual es comptabilitzi l’experiència i mèrits adquirits en l’activitat laboral
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desenvolupada a l’estranger. Facilitar vincles amb la Generalitat. Polítiques
específiques d’ocupació per als que tornin.
2.9 Seguretat Ciutadana
Des de Podem La Garriga considerem fonamental impulsar i recuperar la policia de
barri tenint com a prioritat el caràcter preventiu i l’apropament als ciutadans i
ciutadanes en general, coneixent els seus problemes i les especificitats de cada barri.
Pla de senyalització del tràfic, adaptant-lo a la realitat, garantint la NO privatització
dels serveis. Recuperar la policia de barri en el poble. Creació d’un parc municipal
d’educació vial per a nens i nenes. Una major col·laboració i coordinació, des de
l’àmbit municipal, entre els diferents cossos de seguretat. Creació d’una unitat nova
per a controlar i preservar el medi ambient: parcs, jardins i abocaments incontrolats
d’enderrocs, excrements d’animals, emissions de gasos contaminants, el que donarà
una altra imatge del poble i qualitat als seus ciutadans i ciutadanes. Convocatòria
periòdica de la Junta i el Consell Local de seguretat, elaborant plans d’emergència
necessaris per a garantir la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de La Garriga.
Realitzar un pla especial de formació i seguretat ciutadana. Donar participació a la
Policia Local, amb altres serveis socials, en programes de reinserció social, posant en
marxa iniciatives per evitar tot tipus de discriminació o expressió que inciten a la
intolerància, el racisme o la xenofòbia.
Elaborar un autèntic Reglament Intern amb la participació dels Sindicats, augmentar
la presència de policies en els barris externs al poble i un augment dels efectius
d’acord a la previsió de població creixent. Elaboració d’un Pla de Seguretat Vial en
sensibilització i formació en escoles, instituts, etc...I després de l’onada de robatoris en
el nostre poble més presencia a peu d’efectius per ser més propers a la ciutadania de
La Garriga.
3. Àrees Transversals
3.1 Joves
Aposta per la joventut, amb plans específics per a reduir la taxa de desocupació
juvenil, enfortint l’emancipació dels joves dels nostre poble. Potenciació i creació del
Consell Sectorial de Joventut i per l’ocupació. Habitatge social en lloguer i programa
de pisos compartits. Habilitació de zones específiques per a les reunions dels joves
durant els caps de setmana. Ampliació de l’horari dels autobusos els caps de setmana,
tant en horari com en parades.
3.2 Dona
Igualtat de gènere, per la igualtat real de les dones en el nostre poble, per una
societat igualitària en el formal i en el real, desterrant d’una vegada per sempre la
discriminació, la violència, la desigualtat i l’explotació a la qual estan sotmeses les
dones en el sistema capitalista. Creació dels programes específics de formació i
ocupació per a dones. Amb polítiques per la igualtat de gènere. Facilitant la
incorporació de la dona al món del treball. Es prohibirà que cap empresa que treballi
amb l’ajuntament tingui discriminacions directes i indirectes que provoqui desigualtat
salarial de les dones. Mateix treball, mateix salari. Desenvolupament del Pla
Municipal d’Igualtat de Gènere. Fomentar campanyes d’informació sobre els serveis
municipals que hi ha en matèria de violència de gènere. Potenciació del Consell
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Sectorial d’Igualtat com element de participació del teixit social. Campanya de
conscienciació contra la violència de gènere en els Instituts del poble. Assignació del
5% dels total del pressupost municipal com a mínim per a polítiques especifiques per
a dones, incorporant gradualment en els quatre anys de govern. Dins de la nostra
aposta per als Projectes participatius, aquests han de ser enfocats des de la
perspectiva de gènere.
És a dir, el procés ha d’incorporar mecanismes de participació activa de les dones.
Inclusió per part de l’ajuntament de clàusules socials en els plecs de condicions per a
que les empreses que prestin serveis municipals contractin més favorablement a dones
amb càrregues familiar no compartides. Desenvolupament de programes destinats a
l’atenció de dones en situació de marginació i exclusió social.
3.3 Majors, jubilats i pensionistes
Cada vegada els nostres majors tenen una major esperança de vida, el que significa
que també és necessari augmentar el nivell d’atenció i assistència a aquests. La crisis
ha empitjorat les condicions de vida de jubilats i pensionistes a La Garriga, amb
retallades ferotges en serveis essencials per als nostres majors, amb una evident
precarietat de la seva qualitat de vida i augment de la pobresa en aquest col·lectiu.
Sol·licitar l’augment de les pensions mínimes a Espanya, sobre tot les més baixes,
equiparant-les amb el SMI, per a que els nostres majors i pensionistes tinguin una vida
digna. Protagonisme social, participació, voluntariat, etc...sent l’Ajuntament el
promotor d’aquestes iniciatives. Suport a famílies cuidadora de majors (programes de
descans). Garantia del dret a la prestació de la dependència. Exigim que es compleixi
i desenvolupi la llei. La millora i detecció de les persones majors que sofreixen
maltractament. Demanar la programació en els Centres d’Atenció Primària
programes específics de caràcter preventiu dirigits a persones majors. Potenciar els
centres de trobada i els centres de dia per a persones majors, convertint-los en punts
de referència per a els majors i pensionistes de La Garriga.
3.4 Diversitat afectiu-sexual (LGTB)
Les ciutats s’han anat transformant de manera progressiva i al llarg de la seva
història són espais de llibertat per a totes aquelles persones oprimides per les
circumstàncies més diverses. A les ciutats han anat a buscar treball, oportunitats i
nous projectes vitals d’homes i dones que en els seus llocs d’origen no podien
desenvolupar la seva vida amb plenitud. Les persones atretes per persones del mateix
sexe i les persones transsexuals han sofert al llarg dels segles l’opressió de la societat
que les ha vituperat en diferents èpoques per considerar-les perverses, pecadores,
malaltes o bé socialment perilloses. Els sistemes urbans i moltes ciutats dels nostre
entorn han significat també espais de llibertat i tolerància per aquestes persones.
Podem La Garriga des de la seva creació s’ha caracteritzat pel seu suport tant a les
persones com amb els col·lectius que treballen per l’acceptació de les persones
transsexuals, lesbianes, gais i bisexuals. És innegable que la legislació del nostre país
respecte al col·lectiu LGTB és de les més avançades en l’àmbit mundial. Però també
cal acceptar que aquest avanç legislatiu no ha vingut acompanyat suficientment
d’una integració i acceptació social de les persones lesbianes, gais i transsexuals.
L’homofòbia i la transfòbia encara tenen lloc en la nostra societat. Encara s’han de
lamentar agressions físiques contra aquest col·lectiu. En l’àmbit escolar i laboral, les
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agressions adquireixen la forma d’assetjament escolar o de moving. En els mitjans de
comunicació i a la vida quotidiana aquestes agressions potser no són físiques però no
per això poden considerar-se menys greus. Per això cal seguir considerant aquest
col·lectiu com a vulnerable i discriminat i , per tant, objecte de polítiques sectorials.
Cal recordar que quan es parla de drets LGTB es parla de drets humans i
l’ajuntament, com a administració més propera al ciutadà, ha de vetllar pel
compliment dels drets humans. Pel que des de Podem La Garriga s’elaborarà un Pla
Global per al col·lectiu LGTB en tota la seva extensió, que estableixi mesures contra la
discriminació per raons de sexe o orientació sexual, participació del col·lectiu, suport a
les seves accions per par de la Institució, programes de sensibilització per part de la
societat, etc...
Un dels punts principals serà l’atenció a les persones LGTB des de la seva diversitat
com a mesura per garantir la seva igualtat en una Oficina Municipal per a la
Diversitat Afectiu Sexual i d’Identitat de Gènere.
4. Protecció dels animals
4.1 Mesures Animalistes
Podem La Garriga afronta la preocupació de milers de persones per al benestar dels
animals, garantint la posada en marxa d’alguns objectius i propostes per promoure el
respecte i la protecció animal, apostant per l’elaboració de normatives que recullin els
principis de respecte i la seva defensa, com ja figura en els convenis i tractats d’altres
països.
I per suposat, en el marc de l’oposició a l’ús de recursos públics i subvencions a
activitats lúdiques, espectacles, festivitats, proves esportives o recreatives i concursos
incompatibles amb el benestar animal. Agreujament de les penes per maltractament
i mort d’animals. L’ajuntament es personarà com acusació particular en els casos més
greus de maltractament animal. Exigim l’enduriment de les ordenances i lleis de
protecció animal. Conservació en estat òptim de les àrees canines, amb bosses en els
punts habilitats per a la recollida d’excrements canins. Pla educatiu de sensibilització
ciutadana contra el maltractament animal, des de l’educació primària basada en la
no violència, el respecte als animals i la prevenció de l’abandonament... Demanen la
fi de les “gosseres” on es sacrifiquen animals sans i la seva reconversió en albergs
municipals amb polítiques de sacrifici zero, on els animals visquin en condicions dignes
fins la seva adopció, tenint l’adopció un cost zero per als veïns i veïnes. Campanyes de
conscienciació a favor de l’adopció d’animals. Apostem pel llançament de campanyes
de conscienciació, especialment durant els mesos d’estiu, així com la posada en valor
de l’adopció per damunt de la compra d’animals de companyia.

