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Lluita contra les violències masclistes
El Punt Lila arriba als patis dels instituts en el marc del 25-N
Conscienciar, informar, sensibilitzar i prevenir. Aquests
són els principals objectius dels actes organitzats des de
l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones, que es commemora el 25
de novembre (25-N). Aquest any, les activitats programades
s’adrecen, especialment, a la població més jove.
Una de les actuacions consistirà en la instal·lació d’un Punt
Lila als patis dels instituts del municipi (Institut Manuel Blancafort, Institut Vil·la Romana i Escola Sant Lluís Gonçaga):
l’acció es farà un cop al mes i es mantindrà al llarg de tot el
curs escolar. El Punt Lila és una carpa on es dóna informació
sobre actituds i agressions masclistes, es treballa per eradicar-les i s’ofereix atenció a les persones que n’han patit. A la
Garriga, el Punt Lila es va estrenar durant les nits de la Festa
Major 2019 i va tenir una molt bona acollida. També ha funcionat en altres activitats d’oci nocturn recent al poble.
Amb l’arribada del Punt Lila als patis es vol fer un pas més en
la lluita contra les violències masclistes, tot incidint especialment en aquelles que sovint passen desapercebudes perquè
socialment estan normalitzades. A la carpa s’hi duran a terme
dinàmiques diverses per fer visibles aquestes violències de
les quals sovint no es té consciència i per afavorir relacions
igualitàries. A més, es podran detectar i atendre situacions de
violència de gènere, ja que les dinamitzadores de l’espai són
personal especialitzat de les àrees de Joventut i d’Igualtat.
Tallers per a joves
El programa d’actes del 25-N a la Garriga també inclou un

taller sobre micromasclismes, on alumnes de l’Institut Vil·la
Romana i de l’Escola Municipal d’Educació revisaran i identificaran aquells comportaments masclistes (actituds, comentaris...) que contribueixen a la dominació violenta envers les
dones. Una altra formació, també per a joves, consistirà en un
joc interactiu per detectar les violències sexuals que tenen lloc
en espais de relació quotidians de nois i noies: als vestidors
del gimnàs, als passadissos de l’institut, a les aules, als punts
de trobada juvenils, als xats del mòbil... Segons les expertes, les noves generacions no es relacionen de manera més
igualitària pel fet de ser joves. Tampoc es relacionen pitjor.
Simplement perduren certs codis de relació que provoquen
desigualtats. Per això és important la prevenció mitjançant el
qüestionament d’aquests models i les seves conseqüències.
Xerrada sobre prostitució
Els actes del 25-N a la Garriga es clouran el proper 18 de
desembre amb una xerrada a càrrec d’Amelia Tiganus, supervivent de la tracta de dones i activista a favor de l’abolició de
la prostitució. La regulació o l’abolició de la prostitució genera
un debat obert dins del mateix moviment feminista, on sovint
es perfilen postures contràries. Al poble, col·lectius feministes també s’han plantejat aquest debat, que la xerrada vol
contribuir a alimentar. Amelia Tiganus, una de les veus més
destacades en l’àmbit de l’abolicionisme i integrant del portal
Feminicidio.net, parlarà de la seva experiència personal, de
la indústria de la prostitució i de la necessitat d’una educació
afectiva i sexual no basada en la pornografia. L’acte es farà a
les 19 h a Can Raspall i serà obert a tothom.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “La lluita contra les violències masclistes no pot quedar tan sols en un eslògan. Des d’ERC-Acord insistim a treballar profundament
des de totes les àrees i regidories implicades (Joventut, Educació, Salut, Polítiques d’Igualtat, Acció Social) perquè l’eradicació d’aquesta
violència esdevingui una realitat i no una utopia.”
JUNTS: “25-N, tots el dies lluitem contra les violències masclistes. Ni una més, ni una menys.”
CUP: “Formar-nos i educar-nos des de la infància ens farà entendre que la violència masclista no és només una bufetada o una violació,
sinó múltiples comportaments, tant físics com verbals, quotidians. Saber-ho detectar i corregir reforçarà les nostres pràctiques
feministes. Fem que la lluita contra la violència masclista no sigui el 25 de novembre sinó cada dia de la nostra vida”.
PSC: “Des de el PSC desitgem que la reivindicació dels homes i les dones que lluitem contra aquesta lacra siguin escoltades en
tots els llocs del món. La Garriga sempre ha estat un exemple de reivindicació i una bona mostra d’això, son totes les activitats que
desenvoluparem durant aquests dies envers aquest tema. Amb la violència masclista, ni un pas enrere!”
C’s: “El dia 25 de novembre no és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes; tots els dies de l’any ho són. Com més conscients
en siguem millor, perquè queda molt per fer.”
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La república que volem. Inici de curs i de legislatura
Som a l’inici de la legislatura. No obstant això, l’inici per definició és el del curs escolar. Enguany, a la Garriga han iniciat el curs escolar
un total de 3.018 nens, nenes i joves, sense cap incidència i amb nous equips directius a l’Escola Tagamanent i a l’Escola Pinetons.
L’educació dels nostres infants és responsabilitat de tot adult que interacciona amb ells, però els centres educatius hi tenen un paper
fonamental. Cal, doncs, posar en valor la qualitat de les nostres escoles i instituts, i encoratjar als seus equips docents a continuar
excel·lint en una de les professions més nobles: l’ofici de mestre.
Tanmateix, des de l’equip de govern entenem que el millor sistema educatiu no és aquell que treu les millors estadístiques, sinó que
és aquell que, cercant l’excel·lència, no deixa cap alumne enrere i potencia capacitats i singularitats de cada individu.
En aquest sentit, l’Escola Municipal d’Ensenyament (EME) i l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) juguen un paper fonamental
en l’engranatge educatiu del municipi: els alumnes del Projecte ACADA i del PFI hi troben aquelles eines que els permeten potenciar
les seves habilitats, continuar estudiant i no “baixar del tren” de la formació reglada.
No menys important és el curs de preparació per a les Proves d’Accés a Grau Mitjà, que permet als majors de 16 anys tornar a agafar
el fil de la formació reglada i continuar els estudis amb un CFGM. Enguany, a més, aquest curs és gratuït per a tots els inscrits: ningú,
per causes econòmiques, pot quedar exclòs de l’oferta formativa de la Garriga.
La República no és una utopia: la República va néixer per quedar-se. I l’hem de construir des dels municipis republicans. A l’equip de
govern municipal, el mateix que pensem sobre quin és el millor sistema educatiu –i actuem en conseqüència–, ho extrapolem a tots
els àmbits de govern: la República que volem és aquella que garanteix la igualtat d’oportunitats a tots i cadascun dels ciutadans d’un
municipi.
L’inici de curs d’aquest equip de govern coincideix amb l’inici d’una legislatura, una legislatura que ha de servir per instaurar els valors
republicans al nostre municipi i treballar per una igualtat d’oportunitats efectiva. En aquesta direcció governem, i a això ens comprometem.

La marxa de l’Ajuntament
Com tots els garriguencs i garriguenques sabeu, ja fa mesos que va començar la legislatura. Per dir-ho en paraules planeres, ja fa temps que ERC ha esgotat els 100 primers dies de govern. Això implica que com a partit majoritari de l’oposició, plantegem aquest article com un primer balanç de la seva obra. No en va, ERC –que com vostès
deuen recordar– governa en minoria, ha tingut temps suficient per poder demostrar quina és la dinàmica de treball i quines són les primeres accions que duen o duran a
terme per generar el benestar de tota la ciutadania.
En primer lloc, volem destacar que algunes de les inversions compromeses per l’anterior Govern no s’han dut a terme. L’excusa per no dur-les a terme –malgrat que ERC
també formava part del consistori anterior i, per tant, en són clarament responsables– fou la situació econòmica de l’ajuntament. En aquest sentit, volem ser molt clars: a
data de finals d’octubre de 2019, l’endeutament era d’un 14%, situació provocada pel sanejament econòmic que s’havia fet durant les dues darreres legislatures. Per tal
que vostès ho entenguin, a Catalunya hi ha 83 municipis per sobre del 100% d’endeutament i 8 per sobre del 200%. Per tant, la Garriga té una situació més que positiva,
sobretot tenint en compte que la llei permetria arribar a un 110% d’endeutament.
En segon lloc, una altra dada fonamental per saber l’estat de les finances municipals és el romanent de tresoreria o superàvit. La Garriga té un superàvit acumulat de més
de 7 milions d’euros (quan, convé recordar-ho, el pressupost municipal del 2018 fou de 14,8 milions d’euros). Així doncs, queda clar que anualment hi ha més ingressos
que no pas despeses.
Per què els expliquem aquestes dues qüestions fonamentals en l’economia d’un ajuntament? Doncs perquè volem ratificar i subratllar que el nostre ajuntament no té problemes financers que justifiquin la no execució de les inversions compromeses amb la ciutadania, com tampoc es justifica que accions que havien estat proposades per
tots els grups polítics durant la campanya no s’hagin ni començat a treballar. Ens referim, per exemple, a l’urgència i a la necessitat de construcció d’habitatge social a la
Garriga. I, al mateix temps, també ens referim a les noves càrregues impositives a les quals la ciutadania haurà de fer front.
Si res no canvia, quan vostès estiguin llegint aquest article, ERC haurà aprovat –en minoria– unes ordenances municipals que proposen una pujada d’impostos, com per
exemple l’IBI. Des de Junts per la Garriga no creiem -d’acord amb la situació econòmica que hem descrit en aquest article- que aquesta pujada estigui justificada. L’Ajuntament de la Garriga no té cap situació econòmica greu que justifiqui gravar més els impostos que ja paguen els ciutadans. La nostra posició claríssima al Ple d’aprovació
de les ordenances (i també durant les reunions i converses que hem fet amb els diferents grups) hem manifestat el nostre posicionament ferm en contra de la pujada
d’impostos al nostre municipi.
Junts per la Garriga ho va dir ben clar durant la campanya: apostàvem per la congelació de totes les taxes i els impostos municipals pel 2020 i, a més, proposàvem una sèrie
de subvencions a diferents taxes i impostos pel foment del reciclatge i la protecció del medi ambient. Aquesta és la posició en què ens hem mantingut durant la negociació
i el ple i, per això, afirmem que la posició del govern és un error que perjudicarà a la ciutadania garriguenca.
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Can Luna al servei del poble
Sembla que el projecte “Can Luna-Centre d’Iniciatives Culturals” aviat començarà a ser una realitat –després d’unes obres que han
durat gairebé el doble del previst inicialment. Després de l’encàrrec d’un estudi exhaustiu a la Diputació sobre la realitat garriguenca i
un procés participatiu enfocat als usos de l’espai, encara no hi ha cap proposta de gestió de l’equipament. Durant l’esmentat procés ja
es va posar de manifest per part d’entitats i particulars certa preocupació per aquest fet: El gestionarà directament l’Ajuntament amb
la manca de personal de l’ens? S’externalitzarà la gestió a una empresa privada que busqui maximitzar-ne el benefici reduint costos
laborals?
Creiem que cal entendre la cultura com un procés de creació col·lectiva constant i no com un producte de consum. Així, el rol de l’Administració Pública ha de ser possibilitar i facilitar el procés cultural actuant com a redistribuïdora de la riquesa generada en la societat
i, alhora, cedint el lideratge a la ciutadania perquè el projecte respongui a les seves necessitats. Aquest model funciona amb èxit a la
Torre del Fanal i en diversos equipaments del país. Concretament, a la Garriga aquest enfocament pren especial importància gràcies a
la densitat i diversitat de teixit cultural i associatiu. D’aquesta manera cal que l’Administració garanteixi un pressupost i personal propi
pel projecte i on la ciutadania n’assumeixi el poder de gestió. Aquesta gestió haurà de ser democràtica, accessible i transparent, en què
les decisions siguin preses de forma col·lectiva entre les persones i col·lectius que utilitzin l’espai i les treballadores, fet que permetrà
un model just socialment i vinculat al territori, en què l’espai respongui a les necessitats col·lectives de la població, en tant que artista
i espectadora.
Entenem doncs que tot model que s’allunyi d’una gestió comunitària difícilment podrà esdevenir una eina eficient al servei de la comunitat.

Les ordenances fiscals. La proposta del PSC
Al darrer plenari el nostre Ajuntament ha debatut i votat les ordenances fiscals. Per a qui no ho sàpiga, les ordenances regulen part dels ingressos que l’Ajuntament rep per
part de tota la ciutadania, en forma de taxes, impostos i preus públics. Què hem demanat des del PSC al govern de La Garriga:
Increment general de l’IPC a l’IBI.
Deixar de tenir-lo congelat per incrementar l’IPC. Sempre hem defensat que congelar els impostos és un error, ja que en el moment d’actualitzar-los els augments
solen ser molt més forts i per tant perjudiquen més tota la ciutadania. Mantenir un increment de l’IPC significa mantenir un increment paral·lel als augments de sou
de la ciutadania.
Borsa d’Habitatge de Lloguer.
Demanem bonificacions en diverses taxes ( IBI, ICIO, ocupació de via pública, llicències urbanístiques...) per a tots aquells propietaris que posin a disposició de la
borsa d’habitatge de lloguer municipal els seus habitatges buits.
Ajuts a joves autònoms i emprenedors.
Proposem que tots aquells i aquelles joves que decideixen ser autònoms o tenir el seu propi negoci puguin gaudir d’exempció fiscal. Si volem fer una aposta clara
pel nostre jovent li hem de posar fàcil poder desenvolupar-se.
Augment de l’IPC a la taxa de recollida de residus.
Entenem que si durant el proper any hem de treballar per un nou model de recollida de residus, s’ha de mantenir l’actual taxa d’utilització, augmentant només l’IPC.
Una vegada es tingui un nou model s’haurà de revisar la taxa corresponent.
Subvencions paral·leles segons renda, per tal que les bonificacions no beneficiïn només les rendes més baixes.
Demanem que s’ampliïn els paràmetres per tal de bonificar algunes taxes. Hem pogut observar que alguns paràmetres establerts són massa baixos i que per tant
algunes famílies que ho necessiten no poden accedir a les ajudes.
Canvis en el sistema de cobrament d’activitats com el Quercus, els Casals d’Estiu o cursos al EMAD.
Entenem que moltes vegades aquests tipus d’activitats són estrictament necessàries per a la possible conciliació familiar. A més són espais on els infants es
desenvolupen socialment. Demanem canviar el sistema i permetre que moltes més famílies es puguin acollir a les ajudes en aquest tipus d’activitats.
Aquestes són les nostres propostes, l’objectiu de les quals és millorar les condicions de vida de tots els garriguencs i garriguenques. Els impostos són la garantia per
poder mantenir tots els serveis que ofereix l’Ajuntament i és responsabilitat de tots i totes mantenir-los. Apostem per no incrementar més del compte els impostos, ja que
considerem que hem de seguir apostant per un model on les persones siguin el centre de la nostra gestió.

Escola Pinetons y barrio de Els Tremolencs necesitan soluciones ya
Mientras a algunos partidos no hay manera de sacarlos del monotema que ha fracturado la sociedad catalana: el cansino “procés” y se pasan los
Plenos Municipales presentando mociones sobre lo mismo, incluso por procedimiento de urgencia 45 minutos antes de empezar un Pleno como hizo la
CUP en septiembre y a la que el Gobierno Municipal le rió este desmán. Un Gobierno Municipal que, sobrecargado como está, se permite de manera
irresponsable cerrar tres días el trabajo administrativo del Ayuntamiento y convocar un pleno extraordinario que cuesta aproximadamene 4.000 € a las
arcas municipales para aprobar una moción que se puede presentar en un Pleno ordinario.
Pues bien, mientras todo eso sucede, Cs sigue trabajando por los temas municipales que es para lo que nos eligieron nuestros vecinos. En el Pleno de octubre, que cuando escribimos estas líneas todavía no se ha realizado, vamos a exigir al gobierno medidas urgentes, claras e inmediatas
para solucionar los graves problemas que tenemos en La Garriga cada vez que hay fuertes lluvias. En efecto, el barrio de Els Tremolencs, un barrio
castigadísimo por su idiosincrasia urbanística volvió a sufrir como pocos las lluvias torrenciales del 22 de octubre y la C-17 a su paso por esta zona
también. Hace un año, precisamente, en una moción que presentamos instando a las administraciones encargadas de las infraestructuras que pasan
por nuestro municipio a que pusieran remedio a la dejadez que sufren, ya advertimos que la Generalitat ha de resolver los desagües de la C-17 al
cruce con la Avda. Tremolencs. Nada se hizo al parecer por parte del anterior Gobierno Municipal.
No menos grave es lo que sucede en la Escola Pinetons. El pasado día 22 de octubre al igual que hace un año, como hace poco más de un mes
también; volvieron a inundarse parte de las instalaciones y esta vez también lamentaron goteras y desperfectos en algún techo. La segunda escuela
con más alumnos de nuestro municipio vive un calvario con cada episodio de lluvias torrenciales y urge poner, desde ya, todos los esfuerzos del
Ayuntamiento en resolver de una vez por todas esta calamidad. Ya en el Pleno del mes de septiembre advertimos al gobierno de la inexistencia de un
protocolo de mantenimiento de las instalaciones municipales (las escuelas lo son) porque nos costaba entender cómo era posible que en septiembre
la Escola Pinetons se inundara.
Hace falta más política municipal y menos estériles gestos de política de escaparate del Gobierno y de las otras fuerzas independentistas puesto que
tenemos un trabajo enorme por delante que hacer y eso no hay estelada que lo saque adelante.

