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El dia 29 de gener farà 80 anys del 
bombardeig que va deixar 15 víctimes 
mortals a la Garriga. Per comme-
morar aquest fet i posar en valor la 
memòria històrica, s’han programat 
tot un seguit d’actes que arrenquen 
aquest mes i s’allargaran fi ns al març. 
Com sempre, s’emmarquen dins del 
projecte La Garriga pel Foment de la 
Pau 2019.

Tot començarà amb un acte institu-
cional, a l’Església de la Doma, que 
comptarà amb l’actuació de Mari-
na Rosell i la descoberta de la nova 
senyalització memorial de la fossa 

ELGARRIC  |  opinió dels grups polítics

PDeCAT: Commemorem el 80è aniversari del bombardeig amb la voluntat de dignifi car la memòria de les víctimes i les seves famílies, 
així com la de totes les persones que van patir la guerra. I ho fem amb un programa d’actes de foment de la memòria sobre aquell fet 
i les conseqüències de la guerra, alhora que donem continuïtat a les polítiques públiques de memòria donant a conèixer i fent difusió 
d’aquells espais patrimonials relacionats amb el confl icte. 

Acord:  Acord: La commemoració del bombardeig feixista torna a ser una ocasió per refl exionar sobre la preservació de la memòria 
com a poble i com a país. Des de la Garriga no deixem de treballar i difondre aquesta memòria, alhora individual i col·lectiva, a partir 
del patrimoni que tenim –rutes, refugi, aeròdrom...-. Enguany ho farem des de la Doma, on hi ha la fossa comuna amb 68 persones 
enterrades, víctimes de la Guerra Civil, espai que serà degudament senyalitzat amb els seus noms. 

CUP: Tristament, 80 anys després que les bombes feixistes caiguessin mortalment sobre la Garriga, veiem com l’extrema dreta torna a 
avançar per Europa. També a casa nostra, on la demagògia xenòfoba, el masclisme i el valor suprem de la unitat d’Espanya permeten 
les agressions al carrer i la violència institucional. Avui com fa 80 anys cal valentia i unitat d’acció antifeixista per evitar-ne un nou avenç. 

C’s: Hay un dicho que dice: “aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Recordar cada año a las víctimas de ese 
salvaje bombardeo sobre población civil que dejó un rastro de muerte y destrucción en nuestro municipio es un acto justo y necesario 
precisamente para que nunca olvidemos a lo que conducen los maximalismos en política, los posicionamientos autoritarios y la ruptura 
con el ordenamiento jurídico democrático. En efecto, conocer nuestra historia debe ser una vacuna efi caz frente a repetir episodios 
trágicos que se mantienen en nuestro recuerdo para siempre. 

PSC: El treball de la memòria històrica ha de servir per conscienciar la societat que s’ha de fer un treball de convivència prou important, 
perquè no tornin a repetir-se fets del passat. La Garriga continua treballant en aquestes commemoracions d’uns fets que no volem 
que es repeteixin. 

SI: Estem molt a favor del projecte La Garriga pel Foment de la Pau! Creiem fermament que posar en valor la memòria històrica ens 
enriqueix com a societat. Acostar la commemoració del bombardeig als nostres petits i joves és una gran iniciativa.

ICV: Preservar la memòria és necessari per enfortir la democràcia. Commemorar el 80 aniversari del bombardeig feixista de la Garriga, 
és una fi ta que se suma a les accions que des de fa anys es porten a terme per mantenir la memòria democràtica, en la que nosaltres 
hem contribuït tant des del Govern Municipal com des de l’oposició.

comuna del cementiri vell. També hi 
haurà un record a les víctimes del 
bombardeig, el dia 29, al refugi de 
l’estació.

El Teatre de la Garriga – El Patronat 
serà escenari de dues obres emmar-
cades també en la commemoració: 
l’òpera La Maternitat d’Elna i Màtria. 
El paper de les dones en el confl icte 
també quedarà palès en les teatra-
litzacions que es faran al refugi an-
tiaeri, o amb l’espectacle teatral A 
l’ombra dels fusells. Dones que creen 
història, que tindrà lloc al refugi. Allà 
mateix, es representarà l’espectacle 

36+1, un relat en primera persona de 
l’experiència de la guerra.

Les històries locals seran protago-
nistes en una xerrada que oferirà La 
Garriga Secreta, i en la ruta guiada 
Respostes i memòries del bombar-
deig.

També hi ha programat el taller fa-
miliar El cel de Rosanes ple d’ocells 
de ferro, una manera d’aproximar el 
confl icte a infants i joves. A més, es 
portarà la commemoració als centres 
educatius, amb un seguit de rutes i 
activitats creades amb aquest objec-
tiu.

La Garriga commemora el 80è aniversari del bombardeig
Les històries i espais de memòria, protagonistes de la commemoració
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L’Ajuntament de la Garriga, dins 

aprovat durant aquesta legislatura 

un dels eixos cabdals de l’àrea, el 

me a la via pública per tal de millorar 

les condicions d’us dels carrers del 

llora de l’accessibilitat de diversos 

carrers que inclou múltiples obres 

de millora de voreres i passos ara 

bé de diversos passos de vianants, 

dos dels quals es faran elevats. En 

aquest àmbit d’actuació cal destacar 

les millores concretes que es faran 

de la Doma amb carretera Nova i la 

Ronda del Carril amb carretera de 

res dels pressupostos participatius 

passos de vianants per un valor de 

asfaltat de diversos vials, que també 

s’executaran durant el mes de gener 

mentaran diversos carrers, tan del 

Tremolencs i Can Noguera. En total 

ens permet seguir dotant la Garriga 

de més i millor connexió entre els 

diversos vials del municipi i sobretot 

seguir oferint millor qualitat de vida 

pal, el de més capacitat a la Garriga. 

sones amb mobilitat reduïda com a 

totes aquelles que tenen necessitats 

especials com són ciutadans amb 

carrets de compra o nens petits. En 

ciats. En total l’Ajuntament destinarà 

tes obres es complementaran amb 

la urbanització d’un tram del passeig 

Congost al costat del carrer de can 

 

Mes i millor accessibilitat

per a la Garriga Urbanístic, participem-hi, 

decidim la Garriga 

La Garriga,

municipi antiracista

iniciat les tasques de revisió del 

inicial, la que s’anomena Avanç de 

I ara, en les properes setmanes, 
es presentarà aquest document. 
El document plantejarà diferents 
propostes de model de poble per a 

Tal com ens explica el document 

les possibilitats de creixement o 

tan condicionades per diferents 

que situa el poble al llarg del riu 
Congost i l’envolta d’una zona de 
gran valor natural, forestal per la 

i de mosaic agroforestal a la zona 
de la plana. 

tents, l’autovia, la via del tren i 
també el riu, que amb un marcat 
sentit longitudinal condicionen i 
molt la connexió entre la banda de 
llevant i la de ponent del poble.
El document també explica el grau 
d’acompliment del planejament 

i el grau de caducitat davant les 

gut posteriorment, especialment 
les ambientals. En aquell moment 
es va preveure que la Garriga 

siva, ocupant zones forestals o 

lí entre d’altres. Actualment, les 

als limiten i molt, la possibilitat de 
creixement en superfície.

de veure les diferents propostes 

preveuen créixer, com proposen 

tovia, el riu o la via del tren, com 

de donar servei a la nova població 

tes interessants.

es, ens tocarà decidir com volem 
que sigui la Garriga en un futur! 

tornarem a tenir urnes (esperem 
que sense cops de porra ni bales 

tindrem ocasió de renovar els 

podran decidir sobre la gestió que 

de drets polítics per raó d’origen. 

ble que consagra una desigualtat 

tament racistes.
Des d’aquest passat desembre a 

per tal d’aprofundir en el caràcter 

nunciant aquesta situació i mirant 
d’informar totes aquelles persones 

gun requisit a partir dels quals pot 

recentment el nostre compromís 
amb acollir la gent que fuig de 
condicions de vida insuportables 
cal que avancem des dels nostres 
municipis mateix per a construir 

gregadores imposades per lleis 
tan infames com la d’estrangeria 

No podrem foragitar el racisme si 
partim de la negació de la veu a 
qui en són les víctimes principals. 

nacions si no tractem com a igual 

ment antiracistes.
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2019 decebedors

Can Luna ha de ser 

una realitat

En el passat ple de desembre es van 
aprovar els pressupostos municipals 

ació.

condicions d’on surten els ingressos 

supost és continuista, sense grans 

ra de la biblioteca i la sorprenent, per 
a nosaltres, inclusió d’una proposta 
que va quedar fora del pressupost 

una sensació d’improvisació d’última 

veiem possibilitats que prosperi el 

sortint i el que entri després de les 

maig no els aixecaran els carrers i 

rar alleujades que no els executaran 

tives en ple calendari d’activitats 
alterant el seu pla d’entrenament i 

terior a eleccions i aquest manual bé 

Nosaltres davant d’un pressupost 

tacions de l’oposició vam decidir ser 
possibilistes i fer poques propostes 

tar la partida destinada a les beques 
esportives per aquells joves amb 

tres entitats (idea que vam proposar 

celíacs com vam proposar en una 

da per fer front a la vespa asiàtica o 
sobretot una de les nostres apostes 

tractació per a aquelles empreses 
garriguenques que facin contractes 

cebedor com el govern municipal va 

que segueix preferint el model dels 

dels de consolidació laboral.
La resposta del govern a les nostres 

fets i unit al continuisme d’aquests 
pressupostos i a com se’ns van 
presentar van decantar el nostre vot 

ta legislatura que ja llangueix. Dels 
reptes per a la següent parlarem el 
mes que ve.

així  el passat ple vàrem debatre, 

CAT i ERC, que tenim actualment 
a la Garriga, té prou majoria, i per 
tant, no necessita cap vot positiu 
dels partits de l’oposició. Aquesta 
situació, crea una realitat política, 
que normalment fa que el govern 

supost, i en el millor dels casos, fer 
unes demandes d’esmenes  que 
sabem que no seran aprovades 
pel Govern. Així tenim motiu per 

nes més “realistes”,  corres el risc 
polític que te les acceptin, i per 

fàcilment assumibles pel govern, 

un seguit de coses, que pensem 
són positives pels nostres veïns,  i 

car a fons el pressupost. Entre les 

citaris que són visibles des de la 

tema d’energia renovable a casa 

només per la instal•lació d’energia 

merços que instal•lin sistemes de 

realitzi el projecte del camí per a 
vianants i bicicletes, que uneixi la 
Garriga amb l’Ametlla, proposta 

de noves places de recàrrega, de 

cada cop seran més presents a la 
nostra societat. Aquestes son les 

el darrer de l’actual legislatura, 

bilitat sostenible són les 3 grans 

siguin tingudes en compte en els 

supostos de l’Equip de Govern.

a preus socials. En aquest sentit 

l’Equip de Govern d’augmentar el 

una quantitat que està per sota 

bren per lloguers. Esperem que 
es compleixi. També volem que es 
destinin diners per a la compra i/o 

pals de lloguer. Que es fomentin 

amb usos compartits. 
Nous ajuts per a despeses socials 

Continuar la reforma dels carrers 

perfície única amb prioritat per a 

fors inclusius per a persones amb 
discapacitats sensorials.

mentant l’ús de la bicicleta com a 

nectivitat de les rutes a peu i amb 

sera entre Can Terrers i Congost. 

tanatori municipal. Augmentar la 
instal•lació d’energies renovables 

plar la participació ciutadana amb 

gent gran...
Donat que les nostres esmenes 

sols una declaració d’intencions, 
el nostre vot és contrari a aquests 
pressupostos.

sentants socials i polítics presos 
catalans, així com altres presos 
com el jovent d’Alsasua, recobrin 

tes que tenim.

A l’avantprojecte de pressupostos 

portants és una de les actuacions 

Ens preguntàvem que passa amb 

qual, vam començar unes obres de 

retard (com tota la obra pública a 

es preveia cap inversió durant el 

venció d’una altra administració. 
En aquest primer projecte, tindríem 
una sala polivalent, en un espai 
que necessitava una reforma molt 
urgent.
Des del grup municipal socialista, 
vam presentar diverses propostes 
al govern municipal, que en principi 

ons, algunes d’elles amb esmenes, 
que satisfeien els nostres objectius. 

i traslladar alguns serveis de la 
Garriga que necessiten un espai 

Comunicació i també el Casal de 
Joves per tenir un espai dedicat als 
joves adequat. 

ra. La lentitud i els endarreriments, 

i que nosaltres esperem que se 

gran part de les nostres propostes, 

mes de gener, per marcar prioritats 
de les mateixes.

ponsabilitat, que volíem imposar 
en la nostra forma de fer política. 

les propostes de la resta de grups 
polítics.


