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Fotografia: Bigas Grup

Inauguració de l’Espai Polivalent Can Luna

Entitats i associacions ja disposen de l’equipament per a la seva activitat
L’Ajuntament convida tothom a participar de la inauguració
oficial de l’Espai Polivalent Can Luna, que tindrà lloc el proper
dissabte 25 de gener a les 12 h a l’interior de l’equipament.
El públic que assisteixi a l’acte podrà gaudir d’un concert
vermut a càrrec del grup coral de la Garriga KantiKune. A la
inauguració, també es faran els parlaments institucionals.
Espectacle Vida

una vetllada on des de l’Ajuntament es fa un reconeixement
a esportistes del municipi per la seva trajectòria i dedicació.
Un espai per a entitats
Des d’aquest mes, diverses entitats i associacions del poble
han començat a fer servir l’Espai Polivalent Can Luna per a
algunes de les seves activitats: assaigs, trobades, reunions,
formacions... Per consensuar el reglament i el funcionament
de l’equipament s’ha constituït una Taula Coordinadora
d’Entitats, on també es valoren les diverses necessitats
materials, horàries i d’infraestructura per al bon ús de l’espai.
Actualment, aquest òrgan l’integren un total de nou entitats,
però s’espera que aviat en siguin més.

Durant el mateix cap de setmana, i també dins del programa
especial per inaugurar l’equipament, Can Luna esdevindrà
l’escenari del primer espectacle de la nova temporada del
Teatre de la Garriga – El Patronat. Es tracta de l’espectacle
Vida, una obra de teatre familiar de la Cia. Javier Aranda que
ha estat premiada en nombrosos festivals. Vida es podrà veure
dissabte 25 a les 20 h i diumenge 26 a les 11 h, i les invitacions
(seran gratuïtes) per gaudir-ne es poden aconseguir al web
www.teatrelagarriga.cat.

La Societat Coral l’Aliança, l’Associació Ball de Gitanes,
l’associació Mindfulness, el grup KantiKune o la Coral Ariadna
són alguns dels col·lectius que ja fan ús de la sala, que és
oberta al conjunt del teixit associatiu.

Finalment, i també dins d’aquest cicle d’actes inaugurals,
Can Luna acollirà divendres 24 al vespre la Nit de l’Esport,

Actualment Can Luna només disposa d’un espai polivalent,
però el desplegament del projecte contempla noves zones per
a més usos de cara als propers anys.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Finalment, arriba Can Luna. Hem trigat a tenir-ho tot llest però ja ho tenim a punt per a tota la ciutadania. Crearem

un model de gestió des de l’Ajuntament amb la col·laboració de tothom. Ara just comencem amb la sala polivalent, però
amb el temps Can Luna serà molt més.”
JUNTS: “Ens felicitem que finalment Can Luna estigui a disposició dels garriguencs i les garriguenques. La Polivalent és
el primer pas del futur de Can Luna com a espai cívic i social. Tots i totes el desitgem! Participem-hi!”
CUP: “Finalment Can Luna obre les portes a l’activitat de l’associacionisme local, tot i que encara amb el model de gestió
per definir. Caldrà que en aquests compassos inicials s’acabin de polir mancances i ambigüitats per poder garantir un
funcionament pensat plenament des de les entitats i per al poble.”
PSC: “L’Espai Polivalent Can Luna comença a caminar i ara toca que les entitats i col·lectius ens el fem nostre! Treballarem
per fer-lo gran i convertir-lo en un referent cultural i associatiu a la comarca!”
C’s: “La inauguració ens deixa una sensació agredolça. Per una banda, contents que després de tants anys amb tants
retards, amb una desviació pressupostària important tot i els diners invertits, la sala polivalent es pugui utilitzar. Però per
l’altra, preocupats que ho faci sense climatització, sense pràcticament mobiliari i amb molta feina sobre com ha de ser
utilitzada per endavant”.
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En només 6 mesos...
Han passat els primers 6 mesos del mandat i fem balanç. Vam començar la legislatura afirmant que volíem fer les coses
molt diferents als darrers 8 anys, i per això posàvem en marxa un govern en minoria de només 6 regidores i regidors,
amb la intenció d’arribar a grans acords amb tots els grups. I seguim treballant amb aquesta voluntat.
Però durant els sis mesos han passat moltes coses, algunes petites i algunes de més grans. Hem fet tornar la senyera al
balcó de l’Ajuntament i, des d’ara, l’1 d’octubre serà festiu; hem eliminat algunes prebendes innecessàries dels regidors
i regidores, com la zona blava gratuïta, o les entrades de franc al teatre.
Hem posat en marxa unes quantes comissions d’estudi i de treball, per tal de fer un tomb els propers semestres en
grans polítiques de poble: recollida d’escombraries, neteja, mobilitat i gestió dels serveis municipals. Els propers mesos,
l’Ajuntament estarà en disposició de resoldre un nou sistema de recollida de residus que deixi enrere el mal resultat de
l’actual. Seguim impulsant amb força el nou POUM, i estem treballant en la possibilitat d’absorbir els serveis de la neteja d’instal·lacions, la llar d’infants, la gestió de l’aigua, etc. Hem posat en marxa un pla de revitalització dels polígons
industrials de la Garriga, per tal d’atreure més empreses.
Hem iniciat una nova relació amb les entitats del poble, fem un tomb radical perquè necessitem comptar amb elles a l’hora de gestionar la participació, la cultura, l’esport, la salut, la cooperació i les polítiques de gènere. El format de la festa
major i la festa de l’esport, quedaran resolts els propers mesos. Posem Can Luna a disposició de tothom i comencem a
fer les assemblees de barri per tal d’escoltar directament les idees, propostes i queixes de veïnes i veïns.
Han estat 6 mesos de poc soroll per molt de futur.

Nou any, nous reptes
Encoratgem un any nou ple de reptes i oportunitats per al nostre poble. Encetem el 2020 amb una situació d’inestabilitat pressupostària i de major pressió fiscal per al teixit empresarial i la ciutadania. El govern en minoria
d’esquerra prorrogarà de forma irresponsable els pressupostos per falta de suports, a causa de l’aprovació d’unes
ordenances que impliquen la pujada d’impostos i retallades properes per una mala gestió i falta de previsió en la
despesa pública. Des de Junts, però, tenim la ferma determinació a seguir treballant pel progrés de la Garriga.
El país es troba en una situació excepcional i des de la Garriga hem d’estar a l’alçada i hem d’esforçar-nos per
tirar-lo endavant. Aquest any nou ens presenta noves oportunitats que hem d’aprofitar pel benestar del poble.
A Junts ens hem marcat com a propòsits d’any nou treballar per assolir una Garriga socialment justa, econòmicament pròspera i políticament estable. Són molts els projectes i idees que tenim per oferir-vos el 2020. Per això, us
encoratgem que encarem junts l’any nou amb il·lusió i esperances.
Junts per la Garriga, com a principal força de l’oposició, hi és i hi serà cada dia de l’any per millorar aquest poble i
per treballar tant els pressupostos com tot el que ens demana la ciutadania. Per això, ens posem un any més a la
vostra disposició i al vostre servei, amb ganes de treballar per tots i totes vosaltres.
Bon any i bones festes!
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El feminisme com a necessitat internacional
El passat diumenge 22 de desembre, un gran grup de dones de la Garriga i rodalies va protagonitzar la performance “Un violador en tu
camino” en català, com a acte de solidaritat amb les companyes xilenes. L’acció també assenyalava de manera clara i contundent el patriarcat com a font de violència, feminicidis i violacions a les dones; i denunciava la impunitat dels assassins i violadors amb la complicitat de
l’Estat, la policia, els jutges, càrrecs polítics i mitjans de comunicació. Tots els instruments del sistema polític, econòmic i social, al servei
i garantia del patriarcat. La performance es va replicar ràpidament a altres ciutats i pobles del món, agrupant centenars i milers de dones
en cada convocatòria. Es tractava d’una mostra més de la força del feminisme com a resposta internacionalista a les dinàmiques globals
d’empobriment, precarització i repressió que afecten sobretot les dones treballadores.
A part de visibilitzar i denunciar les violències masclistes arreu del món, les darreres accions feministes a nivell internacional han lligat de
forma indestriable l’opressió pel fet de ser dona, lesbiana o trans, amb el fet de ser treballadora, polititzant i dotant de contingut clar i concret
les seves reivindicacions. Ha estat així com s’ha treballat els darrers anys en les convocatòries de vagues generals feministes en diferents
ciutats del món. Així, els moviments feministes han pres una forta perspectiva i consciència de classe, entenent el feminisme i les seves
propostes com a imprescindibles per a la construcció d’alternatives reals a l’ordre social i al sistema econòmic capitalista blindat per les
polítiques neoliberals.
Totes aquestes accions i iniciatives de caire internacional no serien possibles sense la constitució a cada poble i ciutat d’espais de dones
per a l’autodefensa, de trobada, debat i reflexió sobre què significa ser dona, lesbiana o trans en les nostres societats. Espais no mixtes
per poder pensar les accions que interpel·lin i impliquin també els homes. Espais arrelats en l’àmbit local que configuren la fortalesa d’un
moviment internacional ja que, al capdavall, el feminisme és un moviment que pretén canviar el món.

Les trobades veïnals. L’embrió del regidor de barris
A partir del mes de gener hem trobat l’anunci de l’equip de govern de començar a realitzar les trobades veïnals. Una proposta que nosaltres
vam presentar en el nostre programa electoral i que forma part de les propostes que el PSC va posar damunt de la taula per tal de facilitar
el govern d’ERC.
Ens trobem, per tant, inicialment satisfets que aquesta proposta comenci a treballar, tot i que, com ja hem dit a l’equip de govern, trobem que
s’han de desenvolupar molt més les seves funcions.
Nosaltres al nostre programa electoral proposàvem la creació de diversos Consell de Barri que tinguessin dues línies molt clares. La primera,
el treball del dia a dia del barri, a més de treballar de forma sectoritzada els pressupostos participatius. I la segona, treballar conjuntament
amb la resta de barris i el propi Ajuntament la Garriga del 2030.
A més, teníem molt clar que cada regidor havia de ser responsable d’un barri, ja que d’aquesta manera tindria una atenció més directa i un
canal molt més proper amb l’ajuntament.
L’actual equip de govern concentrarà en l’Alcaldia aquesta regidoria de barri i de moment vol iniciar aquestes trobades de barri per parlar de
forma global de la Garriga. Nosaltres considerem un error aquesta decisió, ja que l’Alcaldia assumeix moltes responsabilitats com per poder
fer un treball tan minuciós com el que volíem fer nosaltres, però en tot cas, és la seva proposta i no la nostra!
Com hem dit al començament, estem satisfets d’aquesta primera passa però estarem molt pendents de com evoluciona. Nosaltres tenim el
projecte i la forma de fer-lo, i estem convençuts que portar-lo a terme seria fer una passa més en la participació ciutadana.
Apostem per augmentar el pressupost participatiu fins als 300.000 euros i donar aquesta veu als barris de forma organitzada. També apostàvem per un treball molt més profund amb els barris, com era el projecte de la Garriga del 2030, un projecte transversal per visualitzar el
poble del futur.
Seguirem lluitant per aconseguir-ho, perquè estem convençuts que aquest és el camí de la participació i tard o d’hora ho aconseguirem!

Malestar empresarial como consecuencia del sablazo fiscal
Las consecuencias del aumento del IBI a los sectores productivos de la Garriga por parte del gobierno de ERC con el apoyo de la CUP y lo que
nosotros calificamos como abstención cómplice del PSC sigue trayendo cola.
Pese a los intentos de los partidos que han apoyado el sablazo fiscal de quitarle hierro al asunto, bien utilizando datos falsos, bien con titulares
en la prensa y en las redes sociales que no se ciñen, a nuestro entender, a la realidad de lo que se aprobó el 6 de noviembre o bien negando el
impacto sobre los negocios; lo cierto es que a los afectados por la medida no han conseguido darles gato por liebre. En efecto, el empresariado
que forma parte de la Asociación de Polígonos Industriales de La Garriga ha mostrado días atrás, en una reunión con el Gobierno Municipal,
su profundo malestar por la medida que hemos denunciado contundentemente nosotros, porque nadie mejor que ellos saben cómo afecta a
sus negocios un aumento del IBI de cerca del 30%, máxime ante lo que parece un nuevo panorama de enfriamiento de la economía. Es más,
la presidenta de la asociación, la Sra. Vila, lo ha dejado muy claro: los responsables de las multinacionales sitas en La Garriga son los más
preocupados y este gobierno está poniendo en riesgo la continuidad de estas empresas en nuestro municipio con lo que eso significa a nivel de
puestos de trabajo e incluso de recaudación vía impuestos. Esto viene a confirmar otra falsedad que se ha vertido sobre nosotros por parte de
quienes han apoyado el aumento desproporcionado del IBI al sector productivo: que éramos catastrofistas. Pues bien, no lo decimos nosotros
solo, lo certifican los afectados.
Afectados que no se han tragado “la serie de mejoras propuestas para los polígonos” que es el hermoso titular que ha querido vender el gobierno municipal de ERC para endulzar el tema pues esas mejoras, que son mínimas, ya estaban comprometidas por el gobierno municipal de la
legislatura pasada. La realidad es que en este momento ni ERC sabe en qué va a reinvertir esos 200.000 € extras de recaudación de IBI porque
el presupuesto municipal de 2020 no se debatirá en diciembre sino en este mes de enero debido a que el documento que nos ha presentado a
los grupos políticos estaba lleno de descuadres inaceptables que no se podían corregir en el mes pasado. Empieza a dar la sensación de que
estamos ante un gobierno que improvisa demasiado y lo hemos sufrido ya en los dos puntos más importantes de cada año: ordenanzas fiscales
y presupuesto municipal para 2020. Presupuesto del que hablaremos el mes que viene.

