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INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ

El programa polític de la CUP de la Garriga està plantejat a partir
d’un conjunt d’àmbits d’actuació des dels quals desgranem les nostres
propostes per a la millora del nostre poble. Al mateix temps,
aquests àmbits estan fortament vinculats al que hem anomenat eixos
transversals: tres línies programàtiques bàsiques que determinen,
de fons, tots els nostres plantejaments polítics i que, d’una manera o
d’una altra, sempre són presents en tot allò que proposem. Així mateix
aquest és un programa polític obert, que pot anar ampliant-se de
forma participativa, en funció de les necessitats, les demandes i les
conjuntures socials que marquin el futur de la Garriga.
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del programa: bases polítiques per la transformació social

EIXOS TRANSVERSALS

I. Igualtat, justícia social i millora de les condicions de vida i del
benestar de les persones.
Estem immersos, encara ara, en un duríssim context de crisi econòmica que s’ha acarnissat especialment
amb les classes populars tant del nostre país com de la resta del sud d’Europa. Lluny de símptomes
de recuperació real, que vagin en benefici de la majoria, les condicions de vida van empitjorant per a
les classes populars. Encara més, aquests anys s’han aprofitat per aplicar polítiques de laminació de
drets aconseguits després de dècades de lluites socials protagonitzades per la classe treballadora: la
sanitat, l’educació, l’habitatge i, en definitiva, el dret a una vida digna, han estat posats al servei de la
mercantilització. L’assalt a l’estat del benestar ha estat executat en un moment propici, quan la capacitat
de lluita coŀlectiva ha quedat debilitada per l’empitjorament de les condicions de vida, fet que ha permès
la demolició controlada (encara que obscena) del nostre sistema de drets.
Els ajuntaments són el primer punt de referència que posseeix la ciutadania quan li cal adreçar-se a una
institució per abordar qualsevol qüestió, també les que es deriven de la conflictivitat social a les que ens
ha abocat la crisi.
És un compromís essencial situar les institucions al costat de la població per resoldre aquests problemes,
però no s’ha d’entendre la tasca social exercida des del municipi com un mer tràmit assistencial que
resolgui els conflictes de forma provisional. Cal desenvolupar accions, polítiques i iniciatives destinades
a la transformació d’un model capitalista que ha depredat terra i drets cap a un socialisme protagonitzat
per la societat civil, amb uns drets laborals garantits, amb la solidaritat i la cooperació com a eixos
per a construir una societat més justa, que treballi de forma col·lectiva, sense exclusions i amb igualtat
d’oportunitats per a tothom.

II. Radicalització democràtica en les formes de participació política:
democràcia participativa.
L’àmbit d’actuació política i administrativa més proper a la ciutadania és el municipi, que, al seu torn, és
l’espai on és més senzill de realitzar canvis que permetin l’aprofundiment democràtic. Això s’ha de traduir
en la construcció d’estructures participatives que impliquin els veïns i veïnes d’una forma directa en la
presa de decisions.
Per aconseguir-ho, cal treballar per eliminar la tradicional marginació a què s’ha sotmès la ciutadania
un cop s’han celebrat els processos electorals de torn. Són necessaris, per tant, mecanismes que ens
condueixin a una progressiva coresponsabilitat de la població en la gestió municipal, amb processos que
possibilitin l’exercici de la democràcia directa, però, al mateix temps, també és essencial que tota aquesta
gestió es desenvolupi amb la màxima transparència. La informació ha de ser exhaustiva, entenedora i a
l’abast de tothom. Els canals de participació han de ser eficaços, àgils i efectius.
Només amb l’articulació de noves estructures participatives es prendrà consciència del valor dels drets i
dels interessos coŀlectius. I només amb plantejaments horitzontals basats en l’assemblearisme es podrà
assegurar una defensa adequada d’aquests drets i d’aquests interessos. És amb el control coŀlectiu de
la gestió municipal que s’aconseguirà l’obertura real dels ajuntaments, una administració accessible i
propera que vetlli sempre perquè l’interès coŀlectiu prevalgui per sobre del particular.
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del programa: bases polítiques per la transformació social
La radicalització democràtica és, doncs, un eix indefugible per a la CUP que aposta per bastir un nou
sistema més democràtic, construït des de la base a partir de la implicació directa de la població en la
fiscalització de l’obra de govern i en la participació en les polítiques que s’adoptin. La CUP s’entén a si
mateixa com un espai obert de participació política i una eina al servei de la transformació social i vol que
aquesta manera de fer política s’estengui a les institucions. A totes. Començant per les que tenim més a
la vora.

III. Independència i construcció nacional dels Països Catalans.
Els municipis són, i han de seguir sent, el primer graó des d’on es parteix cap a la construcció nacional. Al
nostre país, això s’ha demostrat en diferents moments de la nostra història, com les eleccions municipals
del 12 d’abril de 1931 o la consulta per la independència d’Arenys de Munt, el 13 de setembre de 2009.
La construcció del subjecte polític que representa el nostre horitzó nacional, els Països Catalans, passa
per recobrar-nos en una unitat que comença des de baix, que reconeix i certifica els lligams lingüístics,
culturals i històrics que uneixen a tot aquest conjunt de territoris, però que al mateix temps en valora i
reconeix la complexitat i la diversitat.
La voluntat de ser del poble català s’ha de seguir manifestant amb força, i és des dels nostres barris,
pobles, viles i ciutats que s’ha de fer efectiu un marc de reconeixement propi, un espai d’interrelació que
comenci a transcendir de forma real els lligams lingüístics i culturals: cal dotar de contingut la construcció
política. I aquesta construcció només es pot traduir amb la ruptura, i això és, la independència.
Els municipis han estat motor en el camí cap a la independència i no poden deixar-ho de ser, ni tampoc
circumscriure’s a l’àmbit del Principat. La reivindicació i la construcció han d’anar lligades de forma
explícita i traduir-se en iniciatives que vagin transgredint els marcs imposats pels estats espanyol i francès
i per les seves oligarquies. Cal teixir la xarxa de complicitats necessària per a defensar la llengua i la cultura
catalanes de les agressions imperialistes dels estats que les volen fer desaparèixer; cal establir vincles
de relació intermunicipal entre tots els territoris en l’àmbit institucional a partir de la creació d’estructures
organitzatives comunes com l’Assemblea de regidors i regidores dels Països Catalans; i cal que tot això
serveixi per a construir l’alternativa a un model econòmic i social injust.
El nostre objectiu es a seguir dotant de força el moviment popular cap a la independència, l’eina de
ruptura democràtica que ens ha de permetre la construcció d’uns Països Catalans políticament lliures,
culturalment plens i socialment justos.
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per a la Garriga

PROPOSTES DE LA CUP

I. INSTITUCIONS AL SERVEI DEL POBLE
L’Ajuntament
Apostem per l’aprofundiment de la democràcia perquè volem que el poble en el seu conjunt pugui ésser
partícip de la presa de decisions sobre aquells afers quotidians vinculats a l’Ajuntament que afecten la
coŀlectivitat. D’aquí, el més ferm compromís de la CUP per ampliar i dotar de contingut real la participació
política del poble. Els límits de la democràcia formal, la crisi de representativitat, les rigideses institucionals,
la manca de transparència d’alguns poders públics, la corrupció, entre d’altres, han estat al darrera de
la pèrdua de legitimitat de l’actual sistema representatiu i de la desafecció i indignació política que viu
avui bona part de la societat. La nostra proposta s’adreça a treballar per aconseguir els acords i els
mecanismes necessaris que facin possible un sistema democràtic més directe i més participatiu que
l’actual. Per això, proposem la creació d’espais i canals de participació que permetin a la població de la
Garriga ser protagonista dels afers públics; potenciar l’exercici de responsabilitat que tenim en aquesta
presa de decisions; i garantir la màxima transparència i informació per tal de fer possible aquest exercici
d’apoderament popular.

1. Crear un Consell de Poble orientat a la millora dels canals de participació i relació de les veïnes i veïns

de la Garriga en els afers municipals. La seva funció principal serà la coordinació dels diferents Consells
Sectorials, que tindran com a objectiu promoure i canalitzar les reflexions i decisions de la població a
l’entorn dels diferents àmbits que afecten la vida quotidiana del municipi de la Garriga.

2. Crear espais de participació social. Ens comprometem a establir mecanismes de participació
directa en aquelles qüestions d’interès general i coŀlectiu que generin debat social al sí de la Garriga. Les
assemblees obertes i les consultes populars seran dues de les eines principals de participació.
8
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3. Desenvolupar pressupostos més participatius. Incentivar la participació social en l’elaboració dels
pressupostos municipals. Proposem anar més enllà de l’exposició pública dels pressupostos introduint la
participació de la ciutadania de la Garriga en una part del concepte d’inversions.
4. Revisar l’organigrama de l’administració local a partir de criteris socials i d’eficiència. Adequarem

l’organització interna de l’Ajuntament i els serveis públics a noves necessitats existents a la Garriga,
buscant l’encaix entre demandes socials i oferta social de l’Ajuntament.

5. Reformar el ROM. Farem les modificacions necessàries al Reglament Orgànic Municipal per tal

d’incentivar i fer possible majors quotes de participació de la població en la política local.

5.1. Garantir la participació social i ciutadana als serveis i equipaments de gestió municipal.

6.

Revisar i actualitzar el reglament d’usos dels equipaments municipals amb l’objectiu de
garantir un ús públic i obert a tothom, persones i entitats. Evitarem que els equipaments tinguin un ús
exclusiu per part d’empreses o entitats privades determinades.

7. Informar més àmpliament i periòdica dels acords del Ple de l’Ajuntament, així com els presos pel

govern municipal en els mitjans propis de l’Ajuntament. Ens comprometem així amb la transparència i amb
l’accés de la ciutadania a la informació municipal.

8. Elaborar un Pla d’igualtat intern a l’Ajuntament per tal de detectar i corregir les situacions de

discriminació i de desavantatge que impedeixen i dificulten que dones i homes desenvolupin la seva
trajectòria professional en igualtat d’oportunitats.

9. Estudiar la necessitat de revisar els criteris salarials dels treballadors municipals amb l’objectiu de
reduir les grans diferències entre les diferents categories.
10. Procurar que l’economia municipal no reverteixi en economies o empreses que atempten
contra els Drets Humans, fent una valoració ètica de cada inversió, compra o contractació per part dels
serveis de l’Ajuntament.

11. Treballar perquè els regidors i les regidores de l’Ajuntament de la Garriga entrin a formar part de
l’Assemblea de regidors i regidores dels Països Catalans.
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II. MODEL URBÀ I TERRITORIAL
Model de poble, Territori i Patrimoni
La ordenació urbanística i territorial són elements fonamentals pel desenvolupament d’un municipi.
D’aquesta en depèn, en bona mesura, la qualitat de vida de les persones que l’habiten, així com la relació
d’aquestes amb el medi. Els interessos privats, els criteris especulatius, la construcció indiscriminada i
intensiva, el malbaratament de recursos naturals i els impactes negatius sobre el medi ambient han estat
els ingredients del model predominant fins l’actualitat. Des de la CUP proposem un canvi. Amb l’objectiu
de garantir una ordenació urbana i territorial equilibrada, que situï en un primer pla les necessitats socials
i el respecte al medi ambient, apostem per un model de planificació social i sostenible, adreçat a la millora
de la vida de les persones, i a la protecció i revalorització del nostre entorn natural. Serà necessari, en
aquest sentit, redactar un nou Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (PGOUM) que marqui el rumb
dels canvis i plantejaments territorials i urbanístics dels propers anys. El nostre compromís consisteix en
treballar perquè la nova ordenació estigui subjecte a l’interès general i prevegi mecanismes de participació
social i ciutadana que promoguin la implicació del veïnat de la Garriga. Volem evitar que la Garriga es
converteixi en un poble dormitori, desequilibrat i insostenible socialment i mediambiental.

12.

Revisar i modificar el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (PGOUM) a partir d’una
diagnosi que permeti detectar les necessitats i mancances principals en l’ordenació urbanística i territorial
de la Garriga i el seu entorn.
Eleccions Municipals 2015
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12.1. Garantir l’actualització del pla urbanístic a partir de criteris d’interès general i coŀlectiu,
seguint la legislació vigent.
12.2. Creació d’espais de participació que possibilitin la implicació ciutadana en el planejament
urbanístic i territorial tal com prescriu la normativa.
12.3. Salvaguardar els espais naturals lliures d’edificacions a la Garriga impedint la creació de
nous sectors urbanístics a mitjà termini.
12.4. Recuperar les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb el disseny i els usos urbanístics:
12.5. Desclassificació del sector B-5 de Can Violí per classificar-lo com a sòl no urbanitzable.
12.6. Revisar i donar continuïtat al disseny de camins escolars.

13. Treballar per a la redacció d’un Pla Director Urbanístic amb els municipis veïns i altres zones

properes. L’objectiu és la redacció d’un pla que permeti el planejament territorial coordinat amb les zones
limítrofes, mantenint coherència entre els diferents municipis i respectant l’entorn.

14. Desenvolupar un passeig fluvial que permeti la recuperació del riu Congost integrant-lo al nucli

urbà. Vetllarem pel desenvolupament integral del passeig amb la creació d’espais de gran valor social
i natural, en els que s’hi puguin realitzar activitats d’oci, esportives, entre d’altres, combinades amb la
preservació de la biodiversitat del riu.

15. Donar continuïtat a la reconversió del centre de la Garriga en zona de vianants.
16. Adequar carrers i voreres de la Garriga, especialment els del centre, a les persones amb mobilitat
reduïda.

17.

Treballar 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.

18. Revisar i actualitzar el 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. Al mateix temps
se n’ha de seguir promovent el seu coneixement com a mitjà de transmissió de valors i difondre’n els
criteris de catalogació.
18.1. Democratitzar i fer transparents els criteris de catalogació a partir de l’elaboració de guies
completes que incloguin tant el patrimoni com aquests mateixos criteris
18.2. Preservar i posar en valor el patrimoni d’arbres i jardins de la Garriga. Les ordenances
municipals han de protegir l’arbrat singular i els jardins públics patrimoni del poble.
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Medi Ambient
Ens comprometem a treballar per fer de la Garriga un poble sostenible i respectuós amb el medi ambient.
En aquest sentit, és fonamental la protecció de les àrees d’interès natural, paisatgístic i agrícola, així
com l’aposta per l’ús de les energies renovables i per un replantejament més sostenible en la gestió dels
residus.

19. Preservar i millorar l’entorn natural. Caldrà preservar el patrimoni natural de la Garriga i rodalies,
dotant els espais periurbans de recursos que garanteixin la seva conservació.

20. Protegir la zona rural de Ca l’Espargaró per a mantenir-la com a espai natural. La intervenció
urbanística, les grans aglomeracions i l’explotació hotelera de la zona sense consideracions ambientals
suposen una agressió a l’ecosistema i al model rural de la zona.

21. Impedir la construcció de barbacoes, serveis i aparcaments a la zona rural de l’Artigassa. Entenem

que el projecte de berenador a l’Artigassa persegueix un objectiu econòmic privat, sense deixar clar quins
serien els beneficis socials per a la gent de la Garriga. Així mateix, amb el desenvolupament del projecte
es corre el risc de degradació de la zona.

22. Impedir l’ús de la tecnologia i de grans infraestructures que puguin destruir o malmetre el territori.
Ens oposem a projectes com el Quart Cinturó o la proposta d’aparcament R3 al bosc del Malhivern.

23. Participar activament del Pla d’Alcaldes i Alcaldesses i desenvolupar el Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible (PAES). El PAES proposa les actuacions en matèria d’energia, mobilitat, residus i aigua, per
tal d’assolir els compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle.

24. Mancomunar amb diversos municipis la gestió del manteniment del riu Congost i dels seus marges.
25. Atendre les demandes populars en relació a la creació d’horts en les zones urbanes i periurbanes
de la Garriga.

26. Introduir incentius fiscals ambientals en forma de bonificacions a les bones pràctiques.
27. Modificar l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de companyia per tal de garantir el respecte

als animals i la convivència.
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28. Promoure 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.
29.

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

30. Evitar la construcció de la planta de biomassa tal com estava projectada al sector B8.
31. Promoure l’energia fotovoltaica dotant els edificis de la Garriga, de forma progressiva, de sistemes

energètics provinents de fonts d’energies alternatives com la solar. Aplicar les normatives existents pels
edificis de nova construcció: codi tècnic de l’edificació, decret ecoeficiència, etc.

32. Promoure la instal·lació d’enllumenat públic que es proveeixi de llums de sodi a baixa pressió
o tecnologia LED, molt menys contaminants que les llums incandescents.
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Residus
Apostem per l’estratègia de residu zero com a alternativa al model centrat en la proliferació d’abocadors i
la recollida selectiva vigent, d’eficàcia dubtosa.

33. Creació d’una empresa pública de gestió de residus. Aquesta s’encarregarà de portar a terme
campanyes de conscienciació sobre la gestió de residus i fer efectiva l’estratègia de residu zero.

33.1. Promoure gradualment la implantació de la recollida porta a porta. És un model que té uns
costos equiparables al dels contenidors, sent molt més eficaç en la recollida selectiva. Així es
recupera més material per al reciclatge i la reutilització i es generen més llocs de treball que amb
el model basat en contenidors

34.

Introduir el servei d’una deixalleria mòbil mancomunada amb diversos municipis propers.
Facilitarà la separació dels residus (sobretot a persones que no condueixen o de mobilitat reduïda), sent
un servei complementari a la xarxa de deixalleries.

35. Promoure un servei per a la reutilització de béns mobles. Proposem la creació d’un espai que

serveixi de punt de trobada i intercanvi entre persones que busquen mobles, electrodomèstics, etc. de
segona mà i d’altres que se’n volen desprendre.

36. Aplicar una fiscalitat incentivadora de reducció de residus. Proposem aplicar taxes de pagament

per generació, de manera que el residu barrejat tingui major cost que el seleccionat.

Mobilitat
Apostem per una mobilitat sostenible, respectuosa amb les persones i l’entorn. Volem capgirar el model
de mobilitat que ha donat prioritat a l’ús del vehicle privat, saturant en alguns casos, la mobilitat del veïnat,
i que s’ha desenvolupat en detriment dels i les vianants i les zones verdes. La nostra proposta 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.

37. Crear un pla de mobilitat respectuós amb el medi ambient i orientat a l’estalvi dels recursos
energètics.

37.1 Fomentar els desplaçaments a peu a l’interior del poble. La Garriga és un municipi amb unes
dimensions que així ho permeten.
37.2 Reordenar l’espai públic de manera que el i la vianant en sigui protagonista, restringint els
cotxes en determinades zones.
37.3. Transformació de vies amb trànsit de vehicles a vies de vianants en hores de màxima
activitat per tal de garantir uns desplaçaments a peu còmodes i segurs.
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37.4. Adaptar les vies urbanes per a què siguin accessibles a persones amb mobilitat reduïda, a
l’ús de cotxets, etc.
37.5. Incentivar l’ús de la bicicleta. El poc desnivell de la Garriga convida a fer-ne ús. Volem
promocionar un mitjà de transport que no contamina i que promou l’activitat física.
37.6. Millorar i desenvolupar el carril bici per diversos punts de la Garriga, amb la creació de
senyalitzacions especials, campanyes de conscienciació i habilitació d’espais d’aparcament en les
vies d’ús freqüent (escoles, zona comercial, zona esportiva, etc.); i connectar la Garriga amb els
pobles veïns així com les zones del nucli urbà amb els polígons industrials d’una forma segura.

38. Promoure els desplaçaments en transport públic i la reducció de l’ús del transport privat.
38.1. Mantenir i, si s’escau, millorar el servei d’autobús interurbà. La promoció de l’autobús
suposa una descongestió de trànsit al centre de la Garriga, un estalvi econòmic i una millora
mediambiental. A més, suposa una democratització dels desplaçament, perquè facilita la mobilitat
interurbana de les persones amb dificultat de moviment, i a les persones sense vehicle privat.

39. Vetllar per un servei de ferrocarril de qualitat. La línia R3 és una de les línies de rodalies que

acumula més dèficits històrics. Des de la CUP ens comprometem a realitzar les gestions necessàries
perquè el servei de ferrocarril, especialment en el seu pas per la Garriga, esdevingui un servei públic i de
qualitat.
39.1. Vetllar pel desdoblament de la línia R3 de rodalies de RENFE.
39.2. Donar suport a les mobilitzacions socials en favor d’un transport públic de qualitat.
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Lluita contra la precarietat laboral
El treball ha de garantir una millora en la qualitat de vida de les persones i no ha de ser un impediment per
al desenvolupament personal i social. Des de l’àmbit municipal combatrem la precarietat i la discriminació,
i avançarem cap a la construcció d’unes relacions laborals més justes.

40. Crear un Consell Municipal del Treball que tingui com a finalitat la creació d’un espai d’acció,
coordinació i de traspàs d’informació entre l’Ajuntament i diferents organitzacions, entitats i representants
de treballadors i treballadores. Aquest serà el consell sectorial dedicat a l’àmbit del treball, depenent del
Consell de Poble.

41. Defensar la permanència de les activitats industrials susceptibles de deslocalització.
42. Dificultar l’obertura d’empreses de treball temporal (ETT’s) a la Garriga.
43. Potenciar el Servei Local d’Ocupació de manera que estigui dotat de totes les eines necessàries
per respondre a les necessitats del poble.
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43.1 Dotar el Servei Local d’Ocupació d’una assessoria legal pública per informar de les
possibilitats, els drets i les obligacions en l’àmbit laboral.
43.2 Crear una borsa de treball destinada al jovent, que coordini el Servei Local d’Ocupació i el
Centre de Recursos per a Joves (veure apartat joventut).
43.3 Crear cursos de formació en temàtiques professionals concretes orientats a joves.

44. Crear un servei d’assessorament legal dirigit a empreses per reforçar les polítiques empresarials en

matèria d’igualtat home-dona, d’usos socials del temps (encaix vida personal, familiar, social i laboral)
i de contractacions de persones amb necessitats socials.

45. Augmentar l’oferta formativa per a persones desocupades.
46. Generar espais de trobada i eines d’assessorament per a iniciatives d’economia social i
solidària de la Garriga i la comarca del Vallès Oriental per tal de facilitar la cooperació, l’assessorament
mutu i la creació de noves empreses de l’àmbit social i solidari.
46.1 Potenciar la creació d’un viver d’empreses d’economia social per tal de facilitar la coordinació
i l’assessorament entre elles.
46.2 Donar facilitats a les empreses locals que siguin iniciativa de persones joves.

47. Actualitzar els criteris de contractació externa de serveis incloent en els plecs de clàusules
paràmetres que contemplin la igualtat dona-home, respecte al medi ambient i responsabilitat social.

48. Promoure unes contractacions públiques que evitin la precarietat i situacions injustificades de
temporalitat en la contractació pública.
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Comerç, cooperativisme i turisme
Apostem per prioritzar un model d’organitzacions econòmiques que vehiculin les necessitats de la
producció, el consum i la distribució de la societat, prioritzant l’ocupació i assentant els seus fonaments
en l’equitat, la participació, la sostenibilitat ambiental i la cooperació entre els diferents agents privats i
públics.

49. Oposar-se a la proliferació desproporcionada de grans superfícies.
50. Incentivar el comerç (petit i gran) a reforçar el compromís social amb el poble de la Garriga.
51. Donar suport i fomentar el mercat municipal.
52. Donar suport a les cooperatives de treball i altres iniciatives d’economia social a través de la
preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al propi ens local, publicitat
gratuïta als mitjans públics i presència en fires.
53. Donar suport a les cooperatives de treball que afavoreixin el consum de proximitat i garanteixin
la qualitat dels seus productes i/o serveis.
54. Apostar per fer de la Garriga un destí d’interès turístic de qualitat.
54.1 Potenciar el Centre de Visitants de la Garriga.
54.2 Potenciar el valor social, cultural i històric de la Garriga com a reclam turístic.
54.3 Diversificar el reclam turístic de la Garriga per tal d’afegir al modernisme altres àmbits i
expressions d’interès turístic.
54.4 Crear itineraris a l’interior i als voltants del poble potenciant les rutes històriques culturals i
esportives, i millorant les ja existents.
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Hisenda
Orientarem l’economia local al servei de la població. Som partidaris de la redistribució de la riquesa per tal
de garantir el manteniment dels serveis públics i contribuir a reduir les desigualtats socials.

55. Aplicar fórmules de fiscalitat progressiva, de manera que pagui qui tingui més poder adquisitiu.
56. Desincentivar, així com perseguir, en els casos en què sigui necessari, les pràctiques econòmiques
que reprodueixin models de precarietat, estafa i que consolidin models d’irregularitat i pobresa
(economia submergida, frau, etc.).

Eleccions Municipals 2015

19

MODEL EDUCATIU

Coordinació educativa
Apostarem per un projecte educatiu integral. L’educació ha de respondre a les necessitats i inquietuds de
la societat actual. La Garriga ha de tenir un projecte educatiu que prioritzi els criteris d’inclusivitat, i a la
vegada articular la realitat del municipi amb l’educació.

57.

Activar el Consell Municipal d’Educació amb l’objectiu de resoldre les qüestions municipals
relatives a l’educació. Aquest espai implicarà el contacte i la coordinació entre persones, entitats, famílies,
coŀlectius i organismes escolars, tant de l’educació formal com de la no formal. Aquest serà el consell
sectorial dedicat a l’àmbit educatiu, depenent del Consell de Poble.

58. Donar continuïtat al Consell Municipal d’Infants amb l’objectiu d’enfortir la coordinació entre

administració i famílies o entitats, i atendre demandes i problemàtiques associades als infants del poble.
Aquest passarà a ser el consell sectorial dedicat a l’àmbit de la infància, depenent del Consell de Poble.

59. Assessorar i donar suport a les escoles per tal que esdevinguin escoles verdes per conscienciar i
educar en el respecte al medi ambient, la gestió de residus i l’estalvi .
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60.

Fomentar que les escoles esdevinguin coeducatives. Per tal de promoure una educació que
potenciï la igualtat real d’oportunitat i l’eliminació de discriminació per raó de sexe, així com la integració
de la perspectiva de gènere en els continguts d’aprenentatge.

61. Treballar 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.

62. Promoure el Pla de Socialització de Llibres. Per tal que el nivell socioeconòmic de les famílies

no sigui una dificultat en l’educació.

63. Treballar per l’elaboració d’un Pla Educatiu d’Entorn a la Garriga, que potenciï:
63.1 Tallers d’estudi assistit (reforç escolar).
63.2 Projecte xarxa (inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives específiques a les
entitats del municipi).
63.3 Projecte d’acollida, mediació i acompanyament educatiu a les famílies nouvingudes.

64. Promoure l’ús de les TIC en l’àmbit educatiu, molt concretament a les escoles municipals.
Educació de 0 a 3 anys
Pensem que és fonamental garantir un servei públic de qualitat en l’àmbit de les Escoles Bressol atesa
la importància que té tant per a les famílies com per als infants aquesta primera etapa vital i educativa.

65. Garantir, i quan sigui necessari ampliar, l’oferta pública de places a l’Escola Bressol Municipal.
Educació obligatòria i postobligatòria: primària i secundària
Apostem perquè l’educació esdevingui un espai que ens permeti avançar cap a la igualtat d’oportunitats. Per
això ens proposem treballar per una escola integradora, comprensiva, així com per l’equitat i l’exceŀlència
educatives.

66. Estudiar l’obertura d’un servei municipal de bus escolar que possibiliti i millori l’accés de l’alumnat
a les escoles del poble.
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67. Garantir una distribució equilibrada de l’alumnat socialment divers pel conjunt de les escoles
del poble.
68. Potenciar polítiques informatives i de visualització dels centres públics de batxillerat, mostrant
els nivells de qualitat assolits.

69. Garantir l’oferta formativa postobligatòria, de batxillerat i de cicles formatius, i ampliar-la si
fos necessari.

70. Potenciar la figura del vetllador o la vetlladora en els centres educatius per tal de garantir una
atenció especialitzada per a l’alumnat que es consideri necessari.

71. Potenciar l’Espai Aula Oberta com a espai de trobada, reforç i treball.
72.

Reforçar el paper de les AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) augmentant els seus
recursos i potenciant-ne el treball intern.

73. Promoure l’ús social dels centres públics a través de la seva obertura en horari extraescolar,
especialment de les zones d’esbarjo i esportives.

EMAD, EME i Escola de música
Volem que la Garriga sigui un referent en la qualitat dels serveis d’educació no obligatòria. Cal reconèixer
i prioritzar la contribució feta en aquest sentit des de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, l’Escola Municipal
d’Ensenyament i l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich.

74. Preservar i continuar impulsant l’activitat educativa d’aquestes escoles, de manera que es garanteixi,
així, un servei públic de qualitat a l’abast de tothom.
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Biblioteca
La lectura és una eina educativa i de democratització cultural, que unida al servei de biblioteca municipal
permet que qualsevol persona tingui accés al coneixement escrit. Per tant, vetllem per un servei de
biblioteques públic de qualitat.

75. Preservar i millorar el servei de la Biblioteca Núria Albó.
75.1 Ampliar els horaris de la Biblioteca Núria Albó.
75.2 Crear un servei de préstec a domicili per a persones amb mobilitat reduïda.

76. Impulsar l’accés a les noves tecnologies per tal de disminuir l’escletxa digital.
76.1 Ampliar l’horari i el numero d’ordinadors comunitaris a la biblioteca per tal de facilitar l’accés
a la informació.

Educació en el lleure
Formar els infants en el lleure ha de ser una part important de la seva educació integral. És fonamental
treballar per l’existència d’una oferta d’activitats en el lleure diversa i de qualitat. Així mateix, entenem
que les dificultats econòmiques no poden ser un impediment per a què la infància i el jovent gaudeixin
d’aquestes experiències d’elevat valor educatiu.

77. Ampliar l’oferta d’equipaments municipals a les entitats i federacions que treballin per l’educació
en el lleure.

78. Incentivar que l’oferta de projectes d’educació en el lleure estigui relacionats amb els interessos
i necessitats del poble.
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Llengua i identitat nacional
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 estats en contra, 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 la normalització del
català com un objectiu prioritari.

79. Fomentar l’ús de la llengua catalana. Promoure i prioritzar l’ús social del català en les activitats
de l’administració local.

80. Treballar per implantar el Reglament d’Ús de la Llengua Catalana a l’Ajuntament. Proposem
incloure la demanda sobre l’ús preferent del català dels càrrecs polítics en actes públics.

81. Mantenir, i si s’escau ampliar, l’oferta de cursos de català per a adults i persones nouvingudes.
24
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82. Impulsar campanyes en favor de l’ús social de la llengua catalana, intensificant les relacions
amb les entitats que hi treballen a nivell local i nacional.

83. Afavorir, 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.

84. Reconèixer, des d’una perspectiva intercultural, la presència i rellevància de les altres llengües
que es parlen a la Garriga.
85. Activar programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en català, especialment
adreçats als serveis d’atenció a la població nouvinguda i als serveis socials.

86. Fomentar 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.

87. Vetllar per la preservació, recuperació i la difusió de la cultura popular. Potenciar 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.

Teixit associatiu
Cal seguir aprofundint en el foment d’un teixit associatiu ric, dinàmic, plural i participatiu. Un teixit, així
mateix, fort i solidari que continuï essent motor cívic i espai de trobada entre garriguencs i garriguenques.
Coresponsable, en definitiva, de la vida pública de la Garriga.

88. Aplicar mesures per incentivar l’acció i cooperació de les diferents entitats garriguenques.
88.1 Impulsar una Taula d’Entitats que tingui com a objectiu millorar la relació i coordinació entre
l’Ajuntament i les entitats del poble, així com entre les mateixes. D’aquesta manera es podrà oferir
una resposta més eficaç a les necessitats i demandes de la població.
88.2 Subvencionar de forma puntual projectes d’interès general per a la vida associativa de la
Garriga.
88.3 Facilitar l’obtenció de beneficis econòmics a les entitats perquè es puguin autogestionar
(exposició pública, oferta de productes i serveis, etc.).
88.4 Oferir assessorament a les entitats locals per al desenvolupament de les seves activitats.
88.5 Millorar l’espai web corresponent a les entitats del poble convertint-lo en un espai útil per a
aquestes. Facilitar la transmissió d’informació entre entitats i Ajuntament, i construir un aparador
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virtual que millori, en aquells cassos en que així es vulgui, la difusió de les pròpies entitats.
88.6 Prioritzar en les relacions de cooperació i en la realització de convenis puntuals les entitats
formades per joves i dirigides, fonamentalment, a la joventut.

89. Treballar per consolidar les activitats d’aquelles entitats sense ànim de lucre amb trajectòries
reconegudes i contrastades en l’àmbit local.

Gestió cultural
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. La cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració
social. Les persones 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 coresponsabilització 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.

90. Promoure el consum cultural a la Garriga en els diversos equipaments municipals.
90.1 Millorar l’oferta d’espectacles al teatre del Patronat i a l’Auditori.
90.2 Incrementar els espectacle celebrats a l’aire lliure.

91. Promoure la producció cultural a la Garriga a través del suport a artistes i a persones creadores
locals.

91.1 Prioritzar la presència d’artistes de la Garriga en la creació de l’agenda cultural local.
91.2 Donar suport als i les artistes de la Garriga en termes de projecció pública i extramunicipal.
91.3 Crear espais de treball conjunt i d’assessorament entre el personal tècnic de l’Ajuntament i
les persones interessades en el desenvolupament d’activitats de tipus cultural.
91.4 Estudiar l’interès i viabilitat de mantenir i/o redimensionar el mercat de la cultura a la Garriga.

92. Consolidar una agenda de tota l’oferta cultural de la Garriga. Aquesta 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.
93. Treballar per consolidar l’activitat d’acció i difusió cultural d’aquelles entitats amb trajectòries
reconegudes i contrastades en l’àmbit de la cultura.
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94. Millorar l’oferta d’espais i infraestructures destinades a la producció i al consum cultural.
95. Potenciar 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.

96. Habilitar zones amb wifi obert als equipaments municipals.
97. Impulsar can Luna com un espai cívic i sociocultural de referència en el municipi.
97.1 Elaborar un projecte, de forma participativa, sobre el procés de rehabilitació i gestió de l’espai
de can Luna. Aquest incorporarà, entre d’altres elements, una temporalització del desenvolupament
del procés que permeti assenyalar uns terminis concrets.

98. Consolidar la Torre del Fanal com un espai autogestionat enfocat al desenvolupament comunitari.
99. Promoure activitats culturals desenvolupades per les entitats locals als instituts i a les escoles
del municipi, per tal de vincular les primeres als centres educatius.

100. Potenciar els mitjans de comunicació locals, especialment els de caràcter públic, siguin
mitjans escrits o audiovisuals.
101. Promoure la celebració d’activitats culturals, en particular, pròpies de la cultura popular, en

dates assenyalades per a la població.

102. Treballar per mantenir obert el cinema Alhambra de la Garriga.
103. Treballar per museïtzar la casa del pintor i pintora Fornells-Pla i Conxa Sisquella, seu de la
seva fundació.
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Memòria històrica
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 als que 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.

104. Seguir fomentant el coneixement i la difusió de la memòria històrica i fer-ho de manera

que impliqui als diferents sectors de la població per apropar-los el llegat de la nostra història.

105. Reconèixer la Història de les classes populars i tenir una consideració especial a la història
de les dones i de la immigració. Promoció del patrimoni industrial i del patrimoni immaterial lligat a la
classe obrera, a la història de les dones i de la immigració en diferents èpoques
106. Dinamitzar i promocionar el Centre de Documentació Històrica (CDH) per posar en valor el
contingut patrimonial i didàctic que conté.

107. Impulsar la digitalització de fons documentals. L’accés transparent al coneixement i al
patrimoni documental és una eina essencial per a tota societat que es reclami democràtica.
108. Millorar la visibilitat dels diferents arxius locals. Cal difondre més el contingut dels arxius i el

coneixement de la tasca que s’hi fa.

Política esportiva
Apostem perquè la pràctica esportiva sigui un element clau del desenvolupament social i humà, potenciant
la seva dimensió socialitzadora i favorable a la cohesió social.

109. Fomentar la participació de les entitats esportives en la distribució dels usos dels equipaments

esportius.

110. Vetllar per un ús equitatiu i no discriminatori per raó de sexe de les instal·lacions esportives.
111. Fomentar l’esport escolar i incrementar l’oferta esportiva extraescolar (campus Quercus, etc.).
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112. Fomentar la pràctica esportiva, fent especial atenció als esports on hi hagi infrarepresentació
femenina o masculina.

113. Vetllar per una gestió municipal del Centre Municipal d’Esports, Les piscines.
Lleure
Apostem 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 tots els veïns i veïnes de la Garriga.

114. Oferir un oci de qualitat mitjançant la millora de les condicions de participació de les entitats
locals gestores d’esdeveniments de lleure.

115. Treballar per millorar l’oferta d’oci per a la gent gran, aconseguint unes millors condicions, de
gestió i finançament, pel casal de la gent gran l’Esplai de la Garriga.
116.

Promoure l’oferta d’oci local durant el període hivernal consolidant propostes com una festa
major d’hivern.

117. Descentralitzar l’oferta d’oci promovent la realització d’activitats fora del centre del poble.
118. Lluitar contra les actituds discriminatòries en les activitats de lleure. Treballarem per impedir

la reproducció de continguts sexistes, homòfobs, xenòfobs o de qualsevol altra tendència discriminatòria
en l’oci garriguenc, especialment aquell que depèn directament de l’Ajuntament.

119. Gestionar la Festa Major de manera més participativa amb el conjunt d’entitats i persones del
poble que s’hi vulguin implicar.
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Habitatge
Entenent que l’habitatge és una de les necessitats bàsiques més importants pel desenvolupament vital
de les persones, cal aplicar mesures que garanteixin l’accés a un habitatge digne per a tothom. Des de
l’Ajuntament calen polítiques actives per tal d’evitar que el jovent i els col·lectius més desafavorits vegin
negat aquest accés. La desmercantilització de l’accés a l’habitatge ha de ser un dels punts de partida que
han d’orientar les iniciatives municipals.

120.

Crear un parc d’habitatge de gestió municipal destinat a la construcció d’habitatges de
protecció oficial i lloguer social.
120.1 Reservar un percentatge d’aquests habitatges protegits per a destinar-los a persones
joves.

121.

Crear una Oficina d’habitatge encarregada de centralitzar i gestionar les intervencions
municipals en matèria d’habitatge.
121.1 Crear i mantenir un cens d’habitatges desocupats per tal d’incentivar-ne l’ús. Aplicació del
Reglament d’habitatges desocupats.
121.2 Augmentar l’IBI dels habitatges desocupats amb indicis d’abandonament, en els quals hi
hagi una clara intenció especulativa o que siguin propietat de la SAREB.
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121.3 Recuperar la borsa d’habitatge com a servei d’assessorament, informació i mediació entre
persones propietàries i persones llogateres.
121.4 Incentivar la construcció d’habitatges sostenibles.

122. Fomentar la rehabilitació d’habitatges degradats. Pretenem impedir la degradació urbanística
i la pèrdua de patrimoni arquitectònic, i prioritzar les necessitats socials.
122.1 Establir convenis entre Ajuntament i propietat pel cofinançament de les reformes d’immobles
degradats, a canvi de la seva cessió (temporal) per a lloguer social.
122.2 Donar 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.

123.

Dictar una ordenança que eviti els desnonaments per motius econòmics al municipi de la

Garriga.

124. Garantir el suport i acompanyament, a diversos nivells, d’aquelles persones que es trobin en

procés de desnonament, mantenint l’objectiu principal d’evitar-lo.

125. Lluitar contra la pobresa energètica. Garantir l’accés a serveis essencials com l’aigua, el gas i

l’electricitat en els casos susceptibles de ser-ne privats.

126. Promoure formes de masoveria urbana.
127.

Atendre les persones sense sostre i amb risc d’exclusió, procurant per a aquestes un
habitatge digne com a primer pas per a sortir de la situació de marginació.

128. Aplicar un taxa de coresponsabilitat als bancs i caixes que practiquen desnonaments o
amenacen de fer-ho al municipi de la Garriga.
Atenció a les persones
El servei d’atenció a les persones d’un municipi han de tenir vocació transformadora. Cal reduir les
intervencions de caràcter assistencial i potenciar iniciatives de prevenció, apoderament, participació i
reconeixement social per a la reducció de les desigualtats i la discriminació.

129. Crear un observatori de la situació social i econòmica a la Garriga.
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130. Fer accessibles els recursos públics a tothom, fent especial incidència en els col·lectius amb
major vulnerabilitat.

131. Elaborar un pla d’inclusió social amb la implicació de tots els agents socials.
131.1 Incloure un pla d’actuació immediata per atendre els casos d’emergència social de la
Garriga.

132. Desenvolupar uns serveis socials posant especial atenció a col·lectius que poden esdevenir
vulnerables com: persones amb diversitat funcional, persones afectades per un trastorn mental, així com
gent gran.

133. Donar continuïtat als tallers de coneixement de la societat catalana per tal de donar compliment a
la Llei d’Acollida.
134. Instar els centres educatius a aplicar plans d’estudi, cursos i tallers sobre la diversitat sexual

en què s’expliqui el fet homosexual, bisexual, intersexual i transsexual de forma objectiva, clara i sense
prejudicis.

135. Garantir que als diversos espais municipals es treballi per normalitzar el fet LGTIB+ (lèsbic, gai,
transexual, intersexual i bisexual) i per millorar els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes,
gais, transsexuals, intersexuals i bisexuals.
Sanitat i salut comunitària
Des de la CUP defensem fermament el caràcter irrenunciablement públic de la sanitat; apostem per uns
serveis públics, universals i de qualitat. És necessari vetllar per un ús correcte dels recursos, que han
de donar resposta a les demandes creixents relacionades amb els aspectes sociosanitaris (atenció a
persones malaltes, gent gran, persones amb mobilitat reduïda...). És important també la promoció de la
medecina preventiva i la potenciació d’hàbits de vida saludables.

136. Treballar per garantir l’assistència sanitària 24h al poble.
137.

Elaborar un cens de persones dependents i de persones que viuen soles amb risc, per
garantir-ne l’atenció i el benestar.

138. Treballar per mantenir i si s’escau augmentar les hores de la figura del psicòleg o psicòloga

al CAP.
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139. Potenciar els programes formatius sanitaris per part del CAP en els centres educatius, fent
especial èmfasi en la salut sexual i reproductiva.
139.1 Incidir en la prevenció dels embarassos no desitjats, les malalties de transmissió sexual i
altres malalties com la SIDA, oferint un servei d’assessorament i informació sobre sexualitat des
dels serveis sociosanitaris locals.

140. Vetllar per una figura de personal sanitari que estigui al servei dels centres educatius per a
l’atenció mèdica i per als serveis de formació en la matèria.
141.

Treballar per la millora de l’assistència sanitària domiciliària, especialment aquella
adreçada a persones amb mobilitat reduïda.

142. Donar suport a les associacions de malalts i/o associacions de familiars de persones
amb malalties o trastorns de la Garriga.

143. Donar suport a les mobilitzacions en favor de la sanitat pública.
Joventut
Pensem que la joventut 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, sovint ha estat
vinculada a un conjunt de problemàtiques particulars a les quals és necessari donar resposta. Entenem
que per la seva transversalitat, les propostes en aquest sentit apareixen desglossades en alguns dels
àmbits del programa. Tanmateix, pensem que hi ha algun aspecte específic sobre joventut que convé
destacar per separat.

144. Reforçar les vies de participació del jovent mitjançant els centres educatius.
145. Reformular el Casal de Joves com a Centre de Recursos per a Joves. Aquest estarà destinat
a atendre les necessitats i demandes relacionades amb la gent jove en diversos àmbits: laboral, habitatge,
experimentació de la sexualitat, oci, entre d’altres.
146.

Fomentar l’autonomia de la joventut atorgant recursos per a la realització d’activitats i
iniciatives, per tal que els i les joves participin activament de les pròpies accions i iniciatives.
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147. Oferir formació en associacionisme juvenil, per tal de potenciar-ne i facilitar-ne la interacció.
148. Vetllar per reforçar el vincle de la joventut amb la política municipal.
Vellesa
El progressiu envelliment de la població farà, molt probablement, que la gent gran guanyi pes en termes
demogràfics en el nostre municipi, igual que en el conjunt del país. És un element clau plantejar els reptes
de futur que ens porta aquesta nova situació, a través de respostes a les problemàtiques que vinguin, així
com a les ja existents. Des de la CUP apostem 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.

149. Fomentar la participació activa de la gent gran del poble a través de potenciar espais
d’interrelació intergeneracional.
149.1 Potenciar la participació entre la gent gran.
149.2 Organitzar activitats, tallers, entre d’altres, destinades a la gent gran en espais i equipaments
municipals.

150. Reconèixer socialment a la gent gran.
150.1 Realitzar campanyes informatives explicant la importància del procés d’envelliment i el
paper de les persones grans en la societat.
150.2 Celebrar actes d’homenatge a persones grans significades.

151. Ampliar els serveis socials a domicili per a gent gran.
152. Engegar campanyes (in)formatives en hàbits saludables orientades a la gent gran.
Violència masclista
La violència masclista és una greu vulneració dels drets fonamentals de les dones, així com un impediment
per assolir la plena ciutadania i la pròpia llibertat i autonomia. L’abordatge i acció que s’ha de realitzar per
eradicar la violència masclista ha de ser integral i transversal, elaborant accions de detecció, actuació i
recuperació per a totes les dones que han patit o pateixen situacions de violència i accions de conscienciació
socials dirigides a tot el poble.

153. Donar continuïtat, enfortir i fer visible el servei del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a
les Dones).
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154. Actualitzar el protocol d’atenció a les dones victimitzades per la violència masclista, per donar
compliment a la legislació vigent i fer créixer el nombre de serveis implicats.
155. Establir una línia permanent de prevenció de la violència en la parella jove als centres educatius
de la Garriga, mitjançant accions formatives dirigides al professorat, a l’alumnat i a les AFA (Associació de
Famílies d’Alumnes).
156. Actualitzar el protocol d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i orientacions i identitats
sexuals de l’Ajuntament. Així es compleix amb la legislació vigent, duent a termes les accions que se’n
derivin.

Cooperació al desenvolupament i solidaritat
L’acció municipal en l’àmbit de la cooperació passa pel reconeixement i restitució de l’espoliació que han
patit els països perifèrics (els països del sud) per part dels països centrals (els països del nord), procés
que ha servit per a l’acumulació de capital i en el qual es basa l’imperialisme en l’actualitat. La solidaritat
internacionalista advoca per desenvolupar a nivell global l’autodeterminació dels pobles, l’emancipació de
gènere, l’econòmica i per un desenvolupament sostenible, amb respecte pels drets humans.

157. Donar continuïtat i formar part del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

de la Garriga. Aquest passarà a ser el consell sectorial dedicat a l’àmbit de la cooperació, depenent del
Consell de Poble.

158.

Vetllar per una educació per al desenvolupament, per tal de reforçar el caràcter bidireccional,
horitzontal i transformador de la cooperació.
158.1 Promoure sessions (in)formatives sobre cooperació als centres d’educació de la Garriga.
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Entra amb nosaltres a l'Ajuntament!

