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Dolors Castellà Puig
Alcaldessa de la Garriga
Benvolgut veí, benvolguda veïna,
Ha fet un any del dia en què els sis regidors/ores d’ERC a l’Ajuntament de la Garriga vam iniciar el repte de governar el municipi
en solitari. En aquell moment vam explicar que volíem parlar amb
totes les forces polítiques del consistori per intentar trobar espais
de consensos i poder explorar, així, la possibilitat de sumar aquelles
persones o grups amb qui podíem compartir el projecte amb el qual
ens havíem presentat a les eleccions i que una bona part de la ciutadania havia validat amb els seus vots.
En efecte, Esquerra amb Acord va elaborar durant mesos un programa que va esdevenir el projecte de poble que vam explicar en la
nostra campanya electoral. Ho vam fer amb l’ajuda de moltes persones vinculades a diversos sectors o entitats garriguenques perquè
vam entendre des de l’inici que el nostre havia de ser un programa
basat en les necessitats que expressaven els diversos col·lectius del
poble. No entenem una altra manera de fer política. Vam expressar
des de l’inici que el nostre era un programa de poble, basat en els
valors republicans de la justícia social, la igualtat, la sostenibilitat
i la llibertat. I que aquest projecte contribuïa, també, a posar els
pilars de la república catalana des de la Garriga.
Durant aquest any de govern en solitari hem fet el que vam dir: posar damunt la taula i compartir el nostre programa amb els diversos
grups polítics. Les converses i les negociacions ens van dur a consensuar els pressupostos i les ordenances municipals entre d’altres
punts. Durant aquest període també hem engegat totes les comissions de treball a nivell polític i han esdevingut espais de debat i de
transmissió d’informació
Érem conscients que per poder tirar endavant el projecte de poble
ens calia tenir més suports en la gestió diària municipal. Suports
que, després de converses i negociacions amb diversos grups polítics, hem trobat en els quatre regidors no adscrits. Amb ells hem
compartit els punts essencials del nostre projecte i treballarem plegats per continuar amb la feina que durant aquest primer any hem
dut a terme en solitari. Alhora, continuarem buscant els màxims
consensos possibles amb la resta de grups polítics per tal que el
projecte sigui plural i divers. El nostre programa de govern posa
sempre les persones al centre de l’acció política i això continuarà
essent així.
Estic convençuda, estem convençuts, que amb aquest acord de govern qui hi sortirà guanyant seran els garriguencs i les garriguenques. Continuarem deixant-nos la pell per fer de la Garriga el poble
que somiem.
El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual

Do-

de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Comunicació (OAMC) · Sara Riera · Berta Florés
Dipòsit legal B-11655-07

Un nou òrgan de participació on la ciutadania podrà debatre i reflexionar sobre
el model de poble cap on vol avançar

A

mb l’objectiu de convidar la ciutadania a reflexionar sobre el
model de poble cap on es vol avançar, l’Ajuntament ha reactivat el
projecte de crear una Taula de Mobilitat. La iniciativa havia quedat
aturada arran de l’esclat de la crisi de la Covid-19, però fa unes setmanes es va reprendre, amb una primera trobada amb la ciutadania,
que es va fer el 2 de juny en format virtual.
La Taula de Mobilitat vol ser un òrgan de participació i consulta de
caràcter permanent, que neix per esdevenir un un espai de reflexió,
assessorament i intercanvi de propostes al voltant de la mobilitat i
l’accessibilitat a la Garriga.
Estudi de mobilitat urbana
A la primera reunió de la Taula de Mobilitat l’Ajuntament va presentar
l’Estudi de mobilitat urbana sostenible 2019 – 2024 de la Garriga, un
document que va encarregar a la Diputació i que, un cop rebut, ja ha
començat a implantar.
Es tracta del pla de mobilitat que ha de regir i guiar totes les actuacions que es duguin a terme al municipi en aquest període, i presenta
diverses propostes d’actuació, tant a curt com a mitjà i llarg termini.
Entre els reptes i les oportunitats que defineix, el pla aposta per:
• Potenciar la zona per a vianants del centre i els seus itineraris
de connexió amb els barris
• Potenciar l’ús de la bicicleta
• Potenciar l’eix del Passeig com a gran àrea d’esbarjo, salut
i passeig
• Incrementar l’oferta i accessibilitat dels serveis de transport
públic
• Aconseguir que el transport públic interurbà sigui una bona
alternativa al vehicle privat
• Una nova jerarquia viària per millorar la capacitat i seguretat
de la xarxa viària actual
• Integració urbana de la Carretera Nova
• Gestió de l’aparcament per afavorir una accessibilitat més
sostenible al centre
• Potenciar els modes de transport més sostenibles
Més espais per a vianants

Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de Mitjans de
Consell d’Administració de l’OAMC.

La Taula de Mobilitat de la Garriga comença a caminar

www.lagarriga.cat

@ajlagarriga

Ajuntament la Garriga

ajlagarriga

Entre les moltes accions previstes, es preveu dissenyar i senyalitzar nous itineraris ciclables urbans, crear aparcaments segurs per
a bicicleta, l’ampliació de voreres, millores en el transport públic,
millores d’accessibilitat i dels itineraris per a vianants.

Durant la crisi provocada per la Covid-19, des del consistori s’han
avançat algunes de les actuacions ja contemplades, com el tancament del pas de vehicles pels carrers travessers d’El Passeig o la
creació de més espais per a vianants en diversos punts del poble.
D’altres, ja s’havien iniciat abans de la pandèmia, com la reorganització de la zona vermella o el tancament de la circulació de vehicles
al passeig Dr. Vich.
Una de les últimes accions ha consistit en la supressió dels aparcaments al carrer Sant Francesc (entre Doma i Figueral) i al carrer
Pere Fuster (entre Banys i Sant Francesc) (entre Banys i Sant Francesc) per millorar la seguretat de les persones.
Creació de grups de treball
La Taula de Mobilitat s’estructurarà en diversos grups de treball integrats per veïns i veïnes del poble i que es centraran en tres eixos
principals: la mobilitat a peu i en bicicleta; la circulació i els canvis
de jerarquia de carrers, i els aparcaments. És previst que les diverses comissions es convoquin i comencin a reunir-se aquest mes de
juliol.
Per a més informació o per participar a la Taula de Mobilitat de la
Garriga cal enviar un correu electrònic a mobilitat@ajlagarriga.cat.
També es pot consultar tota la documentació relacionada amb l’Estudi de mobilitat urbana sostenible 2019 – 2024 al web municipal.
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Canvis al govern municipal, que passa a tenir majoria absoluta
ERC amb Acord, fins ara en solitari a l’equip de govern, pacta amb els 4 regidors i
regidora no adscrits

5

breus

La Garriga entra a la fase de la “represa”

Comença el casal municipal

L’ús de mascareta i la distància social es consideren claus

El pacte de govern entre ERC amb Acord i els 4 regidors i la
regidora no adscrits del consistori es va presentar en roda de
premsa el dijous 2 de juliol al migdia a l’Auditori de l’Escola
de Música. Amb aquest acord, l’equip de govern passa a tenir
majoria absoluta, amb 10 regidors i regidores, en lloc de 6.
Jordi Pubill, Joan Esteban, Juliet Grau i Xavier Bernaldo són les
quatre persones sense adscripció a cap formació política que
s’incorporen al govern, després que al maig abandonessin el
grup municipal Junts per la Garriga. Pubill assumirà la primera
tinença d’alcaldia.
Segons l’alcaldessa Dolors Castellà, la suma de deu electes
“donarà estabilitat a l’Ajuntament”, que durant un any ha
desenvolupat l’acció de govern a base de “negociacions
complexes”. El nou cartipàs, que es portarà al ple de juliol,
permetrà desenvolupar un projecte de govern “en clau social,
republicana i amb respecte nacional”, segons van afirmar totes
dues parts.

20% DE DESCOMPTE PER 2N GERMÀ
25% DE DESCOMPTE PER 3R GERMÀ

HORARIS:
MATÍ: DE 9.00 A 13.00 HORES

ESPAIS:
ESCOLES DE LA GARRIGA

(Segons número d’inscripció es farà el repartiment dels grups a
les diferents escoles. Es tindrà en compte la data d’inscripció)

PREU:
45,00€ PER SETMANA

Participants des de P3 d’EI a 2n ESO

(del 31 d’agost al 10 de setembre acollida al casal dels nens i nenes que han cursat P2)

DEL 6 DE JULIOL AL 10 DE SETEMBRE
Opció per setmanes!

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA:

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

(PAGAMENT AMB TARGETA BANCÀRIA)

(PAGAMENT AMB TARGETA BANCÀRIA)

Degut a les restriccions del Covid-19, aquest estiu no es
podrà fer la reunió informativa presencial, per aquest
motiu, us hem preparat un vídeo explicatiu de com serà el
casal a aquest estiu 2020. El podreu trobar a la pàgina web
de l’Ajuntament o al mateix l’enllaç de les inscripcions.
Per aclarir dubtes, ens podeu enviar un mail a:
info@anncon.es

HORARI: de 9.00 a 14.00 hores
LLOC: Àrea d'Educació i Formació (EMAD/EME)
carrer Negociant 79
El dia de la inscripció presencial cal mantenir els
protocols establerts per Sanitat. Cal portar
mascareta i mantenir les distàncies i torns.

DEL 11 AL 19 DE JUNY

http://anncon.es/casal-ajuntament-de-la-garriga/

La construcció d’habitatge social, la promoció econòmica
i turística de la Garriga, la mobilitat sostenible, l’aprovació
definitiva del POUM i la creació d’un tanatori són alguns dels
reptes més destacats del programa polític del nou executiu.

Organització municipal 2020 – 2023

EL DIA 15 I 16 DE JUNY

El proper 6 de juliol arrenca el casal
d’estiu municipal. Els infants participants gaudiran de jocs a l’aire lliure, activitats de natura, tallers i moltes altres
iniciatives. Es farà a les escoles Puiggraciós
i Pinetons
i es seguiran totes les
DIRECCIÓ TÈCNICA
HO ORGANITZA
mesures d’higiene i seguretat. El llistat
complet d’activitats i casals d’estiu 2020
es pot consultar aquí.
PER NORMATIVA, LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL S’HA D’ENTREGAR PRESENCIALMENT
EL DIA 23 DE JUNY DE LES 9.00 A LES 14.00 H . Lloc: Àrea d'Educació i Formació (EMAD/EME) carrer Negociant 79

Per poder realitzar els casals d’estiu en la situació de pandèmia que ens trobem, ens adaptarem fermament a les indicacions i normatives que ens fan
arribar les autoritats competents en matèria de salut, prevenció i higiene, i és per això que el servei ofert té unes característiques especials; els
podrem realitzar només quan ens trobem en fase 3, i adoptarem les mesures necessàries inclòs el distanciament físic.

Per més informació:
ANNCON LLEURE I OCI
info@anncon.es
665 63 47 43 (Sandra)
www.anncon.es

Reobertura d’equipaments

Després que la fase 3 de desconfinament durés només unes poques hores, el
passat 19 de juny tot Catalunya va entrar a l’anomenada “nova realitat”.
Les mesures d’aquesta nova fase es basen, sobretot, en l’obligatorietat de portar mascareta i els criteris d’higiene personal i distància social.
També han desaparegut les restriccions de mobilitat dins del territori català. A
més, des de la fi de l’estat d’alarma, el passat 21 de juny, ja es pot circular entre
comunitats autònomes.

La piscina municipal, oberta
S’ha creat una normativa específica per fer ús de l’equipament
Dolors Castellà i Puig
- Alcaldessa
- Regidora de Seguretat
Ciutadana i Governació
- Regidora d’Acció Social
- Regidora de Salut

Lluís Marco i Sanclement
- 2a tinença d’alcaldia
- Regidor d’Hisenda
- Regidor de Serveis
Interns
- Regidor de Tecnologies
de la Informació i la
Comunicació
- Regidor de Participació
i Barris

Neus Marrodán i Torrents Lluís Rodríguez i Piñol
- Regidor de Cultura
- Regidora d’Urbanisme i
- Regidor de Joventut i
Via Pública
- Regidora de Medi Ambient Infància

Meritxell Catalan i Baldich
- Regidora de Promoció
Econòmica
- Regidora d’Educació i
Formació

De mica en mica, els equipaments
municipals recuperen la normalitat. Ho
ha fet la Torre del Fanal, que ja obre en
horari de tarda i també sota demanda
de les entitats. Els pavellons reobriran
el 6 de juliol amb l’inici dels casals, i a
les tardes estaran disponibles per a les
entitats que els sol·licitin.

L’OAC reprèn el servei habitual
Les instal·lacions de Piscines la Garriga, amb els seus diversos espais per a la
pràctica esportiva, van reobrir les portes el 22 de juny, i la piscina exterior ho
va fer el passat 25 de juny. El centre ha preparat una normativa específica, on
s’expliquen les mesures que cal seguir per fer ús de l’equipament.

Jordi Musquera Marcos
- Regidor d’Esports

Jordi Pubill i Sauquet
- 1a tinença d’alcaldia
- Regidor de Recursos
Humans
- Regidor de Patrimoni i
Turisme

Joan Esteban Sans
- 3a tinença d’alcaldia

Juliet Grau i Gil
- Regidora de Cooperació
- Regidora d’Igualtat

Xavier Bernaldo i Cararach
- Regidor d’Habitatge i
Projectes

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
ha restablert el servei habitual: sense
cita prèvia, presencial i obert a tota la
població. Funciona de 9 a 14 h, de dilluns
a divendres. Només s’atén una persona
per taula i es vetlla per garantir en tot
moment les distàncies de seguretat.

La normativa estableix que no poden accedir a l’equipament persones que presentin símptomes de Covid-19, que és obligatori l’ús de la mascareta en distàncies interpersonals inferiors de 2 metres i que no és recomanable l’ús dels
vestidors, entre d’altres.
Els horaris d’obertura no han canviat però es recomana evitar les hores de més
afluència de gent (matins i vespres). També s’han reestructurat els espais per
complir les indicacions de distància social recomanades.
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La Biblioteca
6
recupera més serveis

Reobren els parcs
infantils
Amb l’arribada de la fase 3 l’Ajuntament va desprecintar, el 19 de juny,
les zones d’esbarjo municipals per
obrir-les de nou a la canalla, després
de 3 mesos amb l’accés vetat.

La Biblioteca Núria Albó ha reobert el
servei de préstec i el servei d’estudi i
consulta en sala a la primera planta
de l’equipament. També ha reactivat el
servei d’internet per a persones majors
de 14 anys.
L’aforament a les instal·lacions, però, és
limitat per tal de garantir les distàncies
de seguretat. S’han establert vint punts
de lectura o d’estudi, i dos punts de
connexió a la xarxa. Per fer-ne ús cal
reservar l’espai de treball o la sessió
d’internet a través del correu electrònic
b.garriga@diba.cat i del tel. 93 871 88 87.
Els serveis de préstec funciona amb
cita prèvia. I el retorn de documents es
fa únicament a través de la bústia de
retorns, que és oberta les 24 hores del
dia.

L’accés a aquestes zones de joc va
prohibir-se arran de la declaració de
l’estat d’alarma per evitar la propagació del coronavius.
Per utilitzar-los, cal seguir les mesures indicades per tal de garantir
la seguretat sanitària de tothom. Els
infants de 6 anys o més han de portar
obligatòriament mascareta.
Les criatures han de rentar-se les
mans abans i després d’usar el parc
i s’ha de mantenir la distància d’1,5
metres entre les persones. A més, no
es poden compartir joguines i cada
aparell de joc ha de ser utilitzat només per un infant, llevat que siguin de
la mateixa unitat familiar.
També s’han desprecintat les fonts
del municipi i el parc de cal·listènia,
situat al carrer Vulcà.

Més informació a les xarxes socials de la
Biblioteca (Facebook i Twitter) i també al
web http://bibliotecalagarriga.blogspot.
com, un portal ple de propostes on
cada setmana s’hi publiquen notícies,
novetats i interessants recomanacions
literàries.
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Les Caliues reprèn el curs

Presentació del Pla de xoc de mesures econòmiques a
comerços i serveis
El consistori comparteix amb el sector l’estratègia traçada per fer front
a l’impacte de la Covid-19

L’Escola Muncipal Les Caliues ha
reobert les portes i, des del 10 de juny,
acull els infants de les famílies que
ho necessitaven. S’han adequat els
espais, els materials i les dinàmiques
del dia a dia. Així, per exemple, es fan
torns per a les entrades i sortides,
i només hi ha 5 infants per aula.
Les educadores porten mascareta
i disposen de material de protecció
per a tasques concretes. El curs
finalitzarà el 24 de juliol.

El Servei Local
d’Ocupació no s’atura
Entre les moltes accions dutes a
terme, el 25 de juny el Servei Local
d’Ocupació (SLO) va organitzar una
sessió virtual d’Speed Dating Professional, amb una molt bona acollida
entre la gent participant. També al
juny va finalitzar la 3a edició del programa OIL-Vallès Oriental 4.0 per
fomentar la competitivitat de la indústria local en el sector del metall,
l’automoció i la logística associada.
Hi participaven 10 persones del SLO.

El Pla de xoc per a sector del comerç i la restauració que ha elaborat l’Ajuntament, amb la col·laboració dels
diversos agents econòmics i socials, contempla 3 fases d’actuació: la fase d’urgència (que s’ha desenvolupat els
mesos de maig i juny); la fase prioritària (que just comença aquest juliol i s’allargarà fins al setembre) i la fase
d’importància (que anirà d’octubre a gener).
En una primera fase la finalitat principal ha estat la de garantir la seguretat ciutadana tant a la via pública com
a l’interior dels establiments i propiciar l’obertura gradual i efectiva dels negocis. És per això, per exemple, que
s’ha treballat amb material de protecció i s’ha fet un estudi de la via pública per facilitar l’obertura de terrasses i
la nova ubicació del mercat.
En una segona etapa, partir d’aquest mes de juliol s’iniciaran accions enfocades a accelerar la implementació de
canals de distribució alternatius. Alhora, es treballarà per contribuir a una digitalització ràpida i adaptada a les
capacitats de cada negoci.
De cara a la tardor, el Pla preveu iniciatives per evitar concentracions de persones en espais interiors en època de
més fred i prepara una campanya de Nadal singular preparada per a un possible nou escenari de Covid-19.
El Pla de xoc de mesures econòmiques es va presentar als comerços i als serveis del poble el passat 10 de juny,
en una trobada virtual on hi van assistir unes 25 persones.

Fase II
Pla de xoc pel sector comerç i restauració per fer front a l’impacte de la COVID-19

Prioritària
FASE II

juliol-setembre

Objectius

C

Accelerar la implementació de
canals de distribució alternatius

Prioritària

Les parades no alimentàries retornen al mercat

D

Contribuir a minimització de
despeses en noves estratègies i
seguretat

Accions
8

Plataforma enllaç comerç-ciutadania

9

Suport en la creació d’una estructura logística i de serveis

10

Acompanyament en la digitalització

11

Estímul a la creació de centrals de compres

Ampliació de la superfície i canvis en la ubicació per garantir totes les mesures
de seguretat
El mercat setmanal dels dissabtes ha recuperat les parades
que no són de productes frescos, tot i que se n’ha canviat
la ubicació.

Des de l’Ajuntament es recorda que cal seguir les indicacions
que s’han aplicat fins ara al mercat d’alimentació:

Per adaptar l’espai a les condicions que marca la normativa,
el mercat s’ha ampliat i s’estén per la plaça de les Oliveres,
el carrer Nostra Senyora de la Salut, la plaça Josep Maurí i
Serra, la plaça del Silenci i els voltants de l’Escola Municipal
de Música. En canvi, no ocupa el carrer Centre.

• Aplicar-se gel hidroalcohòlic, a l’entrada i a la sortida
del mercat, encara que es porti guants
• Ús de mascareta dins del perímetre del mercat
• Respectar la distància de 2 metres entre persones
• Realitzar una única cua respectant el torn i la
distància de 2 metres entre persones
• No tocar els productes a la venda
• Fer els pagaments, sempre que sigui possible, amb
targeta o mitjans telemàtics

La reobertura de les parades es va fer de manera
esglaonada: un 50% van tornar el 6 de juny, i el dia 13 ja ho
van fer totes les que van voler incorporar-s’hi. Es mantenen
la distància de seguretat entre paradistes, la perimetració
de l’espai i el control d’accés.
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Ja es pot sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital

Prestació per a famílies en situació de vulnerabilitat
Des del 15 de juny les persones que compleixin els
requisits per fer-ho poden sol·licitar l’Ingrés Mínim
Vital (IMV). Es tracta d’una prestació econòmica que
té l’objectiu de garantir un mínim d’ingressos mensuals a persones i llars en situació de vulnerabilitat
econòmica.
L’ajut, que atorga el Govern espanyol, es cobra en 12
pagues i va des dels 462 euros fins als 1.015 euros,
segons la llar. La sol·licitud es pot fer al web de la
Seguretat Social. Més informació a Preguntes i respostes sobre l’Ingrés Mínim Vital.
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La Garriga promou
9 el turisme de natura i familiar

Una ruta sobre les bruixes entre les novetats del Centre de Visitants
Amb la seva reobertura, fa tot just unes setmanes, el Centre
de Visitants de la Garriga ha presentat una programació
adaptada al nou context i, sobretot, a les demandes del
sector turístic. És per això que fa una aposta per potenciar
el turisme de natura i familiar.
Per primera vegada, oferirà activitats tant en català com
en castellà, per adreçar-se també a un públic interior
espanyol, que segurament aquest estiu recorrerà a destins
més propers. També aposta per les visites de tarda i nit,
així com per activitats en espais oberts i de contacte amb
la natura. L’oferta inclou, alhora, microvisites o visites de
curta durada, centrades en dues de les temàtiques que més
interès desperten: la Guerra Civil i el Modernisme.
Coses de bruixes
Una de les estrenes d’aquest trimestre és la ruta “Coses
de bruixes. Una mirada a l’imaginari de les dones”, el 17 de
juliol a les 19 h. Aquesta activitat farà un viatge en el temps
per descobrir sobre què s’ha construït l’imaginari popular
de les bruixes i com ha contribuït el patriarcat a invisibilitzar
les dones.

9

Nou portal turístic amb una oferta integrada
Les propostes d’agents privats també podran
consultar-se a visitalagarriga.cat

A partir d’un treball entre l’Ajuntament i els agents turístics, i amb la voluntat de
millorar la comunicació del sector, s’està renovant el web www.visitalagarriga.
cat per convertir-lo en una gran plataforma on conèixer tot allò que la Garriga
brinda a les persones visitants.
El nou web, molt més visual i a punt d’estrenar-se, presentarà una oferta
integrada, on s’hi podran consultar tant les propostes de l’Ajuntament com les
que s’impulsen des del sector privat.
Audioguies per a mòbils
Des del portal poden descarregar-se diversos itineraris audioguiats per
seguir amb el mòbil. Les rutes t’integren a la plataforma virtual izi.travel, que
brindarà, alhora, una major visibilitat als itineraris organitzats. Les audioguies
permeten apropar-se al patrimoni local d’una manera senzilla, amena i
interessant, tot evitant l’ús de paper i dotant el públic de molta autonomia.

breus
Enquesta sobre l’OAC

En el marc d’un projecte de
millora del servei i l’organització
a l’Ajuntament, s’ha obert una
enquesta perquè la ciutadania valori
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
L’enquesta s’adreça a qualsevol
persona que hagi estat usuària
d’aquest servei i es pot fer a través
d’aquest enllaç: Ens ajudeu a
millorar l’OAC?. També es troba
penjada al web municipal.
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Suport a la comunitat educativa
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El Casal de Joves acaba una etapa per
començar-ne una altra

Un projecte posa en valor
la Garriga invisible

L’equipament del carrer Sant Francesc va tancar les
seves portes el 30 de juny

Es vol recuperar la memòria d’espais oblidats

11

breus
Inici de la campanya
forestal 2020

Prop d’un centenar de noies i nois van
voler participar del comiat del Casal
de Joves, que es va fer del 17 al 18 de
juny a les instal·lacions del carrer Sant
Francesc, just abans de tancar-les
definitivament.

Les càpsules formatives sobre
benestar personal i col·lectiu i
eines d’acompanyament emocional
organitzades per l’Àrea d’Educació al
juny van comptar amb una vuitantena
de persones inscrites. Educadores
d’escola bressol, mestres d’educació
infantil, personal del lleure i dels
serveis de menjador, vetlladores i
famílies van participar en les diverses
xerrades virtuals orientades a oferir
acompanyament i assessorament
per a aquests temps complicats. Les
impartia la cooperativa Fil a l’agulla.

El Consell d’Adolescents
ja té logotip

La votació per decidir quina seria la
imatge del Consells d’Adolescents
de la Garriga va tenir com a logotip
guanyador l’obra d’Enric Ramos,
alumne de l’Escola Municipal d’Art i
Disseny (EMAD). A partir d’ara serà
aquesta imatge representarà l’òrgan
de participació municipal. A la votació
hi van participar 86 joves d’entre 12 i
18 anys i el logotip de Ramos va rebre
46 vots.

Reconeixement a Isabel
Manzano, alumna de l’EMAD
Un projecte elaborat per l’alumna
de l’Escola Municipal d’Art i Disseny
(EMAD) Isabel Manzano ha estat
reconegut pel programa d’innovació
educativa “Talent creatiu i empresa”.
Manzano estudia el cicle de grau
superior Gràfica publicitària i ha
dissenyat una senyalització per
al cementiri de Sarrià, que ara
s’implementarà.

Durant aquests tres dies les portes del
Casal van restar obertes perquè joves
de diverses generacions poguessin
deixar-hi la seva empremta i compartir
anècdotes viscudes al llarg d’aquests
gairebé 20 anys d’història del Casal.
En aquest petit homenatge també es va pintar un mural a la façana del local i es
va fer una recollida de fotografies relacionades amb l’evolució d’aquest espai. Les
imatges es van projectar a les parets de la sala, juntament amb missatges de record
i reconeixement.
Un nou espai
Un cop finalitzada l’etapa del carrer Sant Francesc l’activitat de l’Àrea de Joventut
es reprendrà al setembre des de Can Raspall, de manera temporal i fins que no es
traslladi definitivament a Can Luna, l’any 2021. Serà justament a Can Luna on es
crearà, amb la participació del jovent, el nou espai jove de la Garriga.
Una mica d’història
El Casal de Joves neix l’any 2001 i s’ubica, de manera “provisional”, a les
instal·lacions que ha ocupat fins al 2020: al número 14 del carrer Sant Francesc.
Era una reivindicació històrica del jovent del poble, que feia anys que reclamava
una espai per reunir-se, per pensar i fer activitats. Es concep com un punt de
trobada, que cada cop més joves del poble es fan seu. L’activitat s’inicia amb pocs
recursos, però amb il·lusió.
En aquella primera època, el Casal participa activament de les activitats que
organitza l’Àrea de Joventut. Una d’elles, és el Parc Infantil de Nadal (PIN), que
es fa a Can Noguera. Nois i noies del Casal hi organitzen tallers i una barra bar, i
amb els diners que recapten compren material per a l’equipament. Amb els anys
i els canvis legislatius, aquesta activitat es professionalitza, i justament d’aquí en
surt el curs de premonitoratge, que ja ha format més de 250 nois i noies al poble.
El 2014 es deixa de fer el Parc Infantil de Nadal i s’engega el Campament Reial, on
el Casal segueix col·laborant-hi cada any.
Un altre moment destacat són les obres de reforma del local, l’any 2008, que
modernitzen les instal·lacions i que acaben amb gran festa al carrer i un concert
d’inauguració amb Tetuà la Rumba. Des d’aleshores, aquesta festa es fa a l’inici
de cada curs perquè l’alumnat dels institut conegui el servei: és la festa de portes
obertes del casal.
Activitats consolidades
Una de les primeres activitats organitzades és el Túnel del Terror, que
s’ha celebrat ininterrompudament des
dels inicis i pel qual hi han passat prop
de 4000 joves del poble.
Algunes de les activitats més destacades i consolidades durant tots
aquests anys han estat també el club
de rol, la ciberparty, el campionat de
volei platja, el grup “Els 33 freakies” o
el taller de break, entre moltes altres.

Abordar la posada en valor, la comunicació i la socialització del patrimoni amb una
perspectiva al més àmplia possible. Aquest és un dels objectius amb què treballa
l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament, que lluny de jerarquitzar el llegat històric busca
abastar-lo tot, connectar-lo.
És dins d’aquest marc que neix La Garriga Invisible, un projecte que busca posar en
valor espais urbans, arquitectònics o paisatgístics allunyats d’aquells elements que,
tradicionalment, s’han considerat patrimonialitzables.
Participació ciutadana
El projecte es farà amb tècniques d’Interpretació del Patrimoni (IP) i fent ús central de
la participació ciutadana: bona part dels continguts sorgiran de la gent que viu i utilitza l’espai que s’estudia. Es fomentarà, així, el sentiment de pertinença, la integració
i l’adquisició de coneixements de la població. Per fer-ho possible, es duran a terme
entrevistes amb el veïnat i s’organitzarà una recollida de fotografies, documentació,
anècdotes i records de cada lloc.
Diversos espais
El projecte La Garriga Invisible preveu centrar-se, cada any, en un espai del poble.
Començarà pels anomenats “ pisos del secretari”, i entre els seus futurs escenaris
també contempla el barri de Montserrat, les “cases barates”, les urbanitzacions o el
barri de Can Noguera, entre d’altres.
A més de recuperar la història d’aquests espais, generarà accions per integrar-los
dins l’oferta turísticopatrimonial de la Garriga, amb activitats diverses i amb la creació
d’estacions d’interpretació.

Carrer Nord: la nostra història!

Malgrat les pluges del mes de
juny, l’estiu es preveu complicat i
cal extremar les precaucions. La
campanya forestal va començar
l’1 de juny, amb la posada a punt
dels vehicles i el reconeixement del
territori. També s’ha desbrossat
la franja perimetral de protecció
d’incendis, a l’entorn els Tremolencs
i a les zones que limiten amb el bosc
als sectors de Can Vilanova i Can Poi
del Bosc.

Pla de vigilància contra
incendis
La Diputació de Barcelona ha activat
el Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals (PVI), que
desplegarà vigilants als municipis de
la comarca amb més massa forestal.
La Garriga és un dels municipis
contemplats en aquest pla, que té
l’objectiu d’evitar i limitar els efectes
dels possibles incendis forestals
aquest estiu.

L’Ajuntament convida el veïnat a construir conjuntament la memòria dels “pisos del secretari”
El carrer Nord serà el primer focus de treball de la iniciativa La Garriga Invisible, a partir de la qual s’intentarà dibuixar una memòria col·lectiva d’aquest punt del municipi,
marcat pel desenvolupament urbanístic dels anys 60 i 70 i
molt lligat a les classes populars.
Durant els mesos de juny i juliol, s’estan fent entrevistes
amb veïnat de la zona, que s’enregistren en format audiovisual. També s’ha fet una crida per reunir records, fotografies, vídeos, retalls de diaris o documents relacionats
amb la història del carrer Nord. De cara al setembre, la
gent podrà fer les aportacions en unes urnes situades en
diversos punts del barri i també s’iniciarà una recollida digital de material. Per a més informació, cal contactar amb
patrimoni@ajlagarriga.cat.
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La Garriga viu una diada de Corpus plena d’actes simbòlics
Amb la programació #UnCorpusDiferentLG, la festa va fer-se molt present
al llarg de la jornada

Activitats virtuals
i presencials per
13
Festa Major
Del 30 de juliol al 3 d’agost es podrà gaudir d’una
programació mixta

13

Fes créixer la llengua
des de casa!
L’Oficina de Català romandrà tancada mentre duri el confinament. Malgrat tot, posa al servei de les persones
usuàries el seu correu electrònic (lagarriga@cpnl.cat) per si tenen alguna
consulta lingüística, textos per revisar,
informació sobre cursos de català o el
voluntariat per la llengua, etc.

La diada de Corpus no es va poder viure, el passat 14 de juny, de la manera habitual però, sota el missatge
#UnCorpusDiferentLG i en una programació especial per a l’ocasió va comptar amb diverses activitats alternatives i
de caire simbòlic.
Cultura popular
Les entitats de cultura popular van voler fer la seva aportació particular a la diada amb una instal·lació estàtica a la
porta de l’Ajuntament. La instal·lació es van poder visitar tot el dia, i es va desmuntar durant la cloenda.
Flors i domassos
Al llarg de la jornada es van confeccionar una ornamentació floral a les escales de l’església, altars de flors (a l’església i a la Fundació Maurí), l’Ou com balla...També es va guarnir el balcó de l’Ajuntament i eren moltes cases del poble
que lluïen domassos i flors.
La programació va incloure un ball d’homenatge a les víctimes de la Covid-19 i a les persones que han treballat en
tasques essencials durant la pandèmia. Altres activitats van ser les matinades pels carrers del poble a primera hora
i un fi de festa amb el Front Diabòlic, un cop finalitzat l’Ofici de Corpus.

L’escena musical de la Garriga
s’uneix en la Cançó de Corpus
Una iniciativa on hi participen més de 100
artistes del poble
Un dels moments més esperats de la diada de Corpus va
ser l’estrena del videoclip de
la Cançó de Corpus, on hi han
participat més de 100 artistes
de la Garriga.
Amb aquesta iniciativa l’escena musical de la Garriga ha
volgut contribuir a mantenir
viva una tradició molt arrelada
al poble.
Amb una composició de Joan Garriga i la participació desinteressada de
110 persones, aquest projecte coral es va publicar a través de les xarxes
socials de l’Ajuntament i, a dia d’avui, ja supera les 12.000 visites a Youtube
i diversos mitjans de comunicació se n’han fet ressò.
El vídeo que recull l’experiència és obra de Joan Giralt i ofereix un recorregut audiovisual i geogràfic que reforça el teixit artístic del poble, així com la
resposta veïnal a la situació actual a través de la cultura.

breus
Rebuda de la Flama del Canigó
El foc de Canigó va arribar a la Garriga per la
revetlla de Sant Joan, en una rebuda adaptada
i de caire dinàmic, per evitar aglomeracions.
L’activitat l’organitzaven el Centre Excursionista Garriguenc (CEG), juntament amb altres
entitats, com el Front Diabòlic, l’Agrupació
Sardanista, Les Tortugues, Òmnium, Grallarriga i els Geganters.

Tot i que la Garriga no podrà celebrar la Festa Major de la manera com ho fa cada
estiu, des de l’Ajuntament es treballa per oferir una programació mixta amb activitats virtuals i presencials.
Així, del 30 de juliol al 3 d’agost, hi haurà propostes que entraran a les cases i
d’altres que es podran anar a veure en diversos espais del poble, sempre complint
totes les recomanacions de seguretat.
El programa es podrà conèixer, ben aviat, als canals de comunicació municipals.
Des de l’Ajuntament es fa una crida a la participació ciutadana i a gaudir de totes
les activitats.

Preguntes de la ciutadania al Ple virtual
Les sessions plenàries contemplen el dret a la
participació
L’Ajuntament vol seguir donant compliment al dret a la participació a les sessions plenàries. Amb la voluntat de mantenir la participació de la ciutadana al Ple
i de disposar d’un mitjà efectiu i excepcional mentre no es puguin celebrar plens
presencials, qui vulgui formular-hi preguntes pot presentar-les en una instància.
Aquesta instància es pot presentar com a molt tard un dia abans de la celebració
de la sessió (les instàncies que es presentin més tard d’aquesta data es traslladaran al següent ple).
Cada mes, el Ple es pot seguir en directe per Ràdio Silenci.

Nova Trobada Veïnal, el 14 de juliol
Sessió amb Can Violí, Can Vilanova, Can Poi i la Mercè
Les Trobades Veïnals segueixen endavant i el proper 14 de
juliol tenen una cita amb els
barris de Can Violí, la Mercè, Can Vilanova i Can Poi del
Bosc. A la trobada l’equip de
govern escoltarà les inquietuds i les propostes de cada
barri.
La sessió es farà en format
virtual a partir de les 19 h.
Per inscriure-s’hi cal enviar un correu a barris@ajlagarriga.cat o un Whatsapp al
607928281.

a

?

En líni

SOFTCATALÀ
Vols que el teu ordinador o el mòbil et
parlin en català? Necessites un corrector perquè no te’n surts a l’hora d’escriure correctament? O bé tens ganes
de conèixer altres aplicacions de jocs?
Si és així, fes un cop d’ull a Softcatalà
per acostar el món tecnològic a la nostra llengua.
https://www.softcatala.org/catalanitzador/
VIASONA
Tot el que vulguis saber de la música
en català ho pots trobar a la web de
Viasona. Té la revista sobre música per
conèixer tota l’actualitat, a més hi ha
l’enciclopèdia per consultar la llista de
grups que tenim distribuïts per comarques, poblacions, àlbums, pots conèixer
els darrers àlbums, les lletres i fins i hi
ha una agenda per orientar-te sobre
quin grup toca i a on.
https://www.viasona.cat/enciclopedia
L’OFICINA DE CATALÀ EN LÍNIA
El Consorci per a la Normalització Lingüística torna progressivament a la
normalitat i ha obert les portes al públic
la setmana en què les diferents regions
sanitàries de Catalunya se situen entre
les fases 2 i 3 del Pla de desconfinament.
L’Oficina de Català de la Garriga, situada al c. Negociant, 79, de moment no
obrirà les portes de manera presencial.
Això vol dir que qualsevol persona interessada a fer cursos, revisió de textos,
participació al Voluntariat lingüístic o
qualsevol altre tema relacionat amb la
llengua i la cultura poden contactar a
través del correu electrònic lagarriga@
cpnl.cat
En cas de la necessitat d’atenció personalitzada caldrà que demanin cita
prèvia a través del telèfon 93 879 41 30,
per correu a granollers@cpnl.cat o mitjançant la bústia de contacte del web.
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Ràdio Silenci celebra els 20 anys d’història
L’emissora prepara un programa especial, que es farà des de la plaça del Silenci

Un pas de vianants
per
15
les llibertats LGTBI+

Una plaga de tèrmits subterranis a la
Doma ha fet necessari iniciar un tractament per combatre’ls. En els últims
mesos, els tèrmits, que s’alimenten
de la fusta, havien afectat greument la
imatge de Sant Pere Màrtir que hi ha a
l’església, entre d’altres elements.

Ràdio Silenci celebra el proper diumenge 26 de
juliol els seus primers 20 anys d’història amb un
programa especial pel qual passaran desenes
de persones que han col·laborat amb l’emissora
municipal de la Garriga, o que encara hi col·laboren.
El 26 de juliol de l’any 2000, des de l’antic pati de
Can Sala, coincidint amb la Festa Major, es va fer la
primera emissió de la nova etapa de Ràdio Silenci.
I és precisament des d’aquest mateix indret (al
davant de l’actual l’Escola de Música) que es farà el
programa per celebrar els 20 anys.
A més d’aquest espai radiofònic, per commemorar
les dues primers dècades de l’emissora, entre
altres actes, també hi haurà una jornada de portes
obertes i l’emissió de breus càpsules que repassen
la història del mitjà de comunicació garriguenc. Per
culpa de la crisi sanitària no es podran celebrar tot
d’actes, com ara una nit de concerts, previstos per
la Festa Major d’aquest estiu.
Tradició radiofònica
La Garriga és un municipi amb tradició radiofònica:
va acollir diferents emissores als anys 50 i 60.
Després d’anys sense emissions, el 1983, també
a Can Sala, a la plaça del Silenci, va començar a
caminar la nova ràdio del municipi: Ràdio Silenci,
que aleshores emetia al 103.3 de la FM.
El 1986, però, l’Ajuntament va decidir tancar-la.
Catorze anys després, el maig del 2000, un grup de
20 veïns i veïnes van participar en una reunió per
tornar a muntar una emissora al poble. I així naixia l’actual Ràdio Silenci, que aquell mateix any va retransmetre la Festa Major.
L’emissora va començar a emetre de forma continuada uns anys més tard.
Referent comunicatiu
En aquests 20 anys Ràdio Silenci ha passat a ser un referent comunicatiu al municipi i a la comarca: l’escolten gairebé 10.000 oients
(segons l’últim estudi d’audiència encarregat per l’emissora), hi col·laboren unes 70 persones i acumula diversos premis, com
ara una menció de qualitat dels Premis Ràdio Associació pel programa Colors primaris i el Premi Nacional de Comunicació en la
categoria de mitjans de proximitat, com a emissora que forma part de la Xarxa de Comunicació Local.

L’Ajuntament revalida el Segell Infoparticipa

El consistori rep una puntuació del 100% en els indicadors de transparència
del web municipal
El Segell Infoparticipa és un reconeixement a les bones pràctiques que
es posen de manifest als webs de les administracions públiques locals de
Catalunya: ajuntaments, consells comarcals i diputacions. I un any més,
l’Ajuntament de la Garriga ha rebut aquesta distinció amb una puntuació
del 100% del compliment en els diversos indicadors que s’hi avaluen.
El segell l’atorga anualment el Consell Certificador del Mapa InfoParticipa
de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). Els indicadors analitzats estan relacionats amb
informació dels i les representats polítiques, la gestió de recursos
col·lectius, els recursos econòmics, informació del municipi i les eines de
participació ciutadana.
El mapa que certifica el compliment del 100% dels indicadors de transparència del web municipal de la Garriga es pot consultar
aquí: https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/la_garriga.

Tractament contra
els tèrmits a la Doma

El passat 19 de juny es va pintar el pas
del passeig Dr. Vich amb els colors
de l’arc de Sant Martí, en una de les
activitats per commemorar el 28-J.
Sota el nom “Fem un pas cap a la
diversitat”, l’Ajuntament es va sumar
a la proposta de la Direcció General
d’Igualtat que animava els municipis a
pintar un pas de vianants per simbolitzar
que s’avança en l’assoliment dels drets
del col·lectiu LGTBI+.

L’actuació la duu a terme l’empresa
Anticimex i és poc invasiva i respectuosa amb el medi ambient: no utilitza
tòxics ni barreres químiques, i no presenta riscs per a persones ni animals.
Consisteix en la instal·lació d’un sistema d’esquers que permet atreure la
colònia de tèrmits i eliminar-la del tot.
Prèviament, es fa una inspecció acústica a l’espai per saber-ne la localització.
La mateixa empresa, amb qui l’Ajuntament ha signat un contracte de 5 anys,
també actuarà a l’edifici de l’EMAD, on
s’ha confirmat la presència d’aquests
insectes.
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breus
Nova flota de neteja

La Garriga compta amb nous vehicles
i maquinària de neteja de la via pública,
arran de la nova concessió del servei.
La flota es va presentar el 26 de
juny a la plaça de l’Església, i inclou
8 vehicles elèctrics i 3 netejadores
més silencioses i eficients. Permetrà
augmentar el rendiment de la
feina, rentar superfícies greixoses,
desinfectar i treure xiclets de carrers
i places.

Restauració dels
desperfectes del Gloria

L’acte va comptar amb la participació
de diverses persones i també es va
enregistrar en format audiovisual. El
vídeo que recull el procés de la pintada
del 1r pas LGTBI de la Garriga es va
penjar a les xarxes socials.
Aquesta és una acció simbòlica que
s’està fent en paral·lel a més de 700 municipis catalans i que neix en el marc de
la commemoració, el proper 28 de juny,
del Dia Internacional de l’orgull LGTBI.
El Ple muncipal del passat 30 de juny
va aprovar una Declaració pels Drets
LGTBI+.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
ha dut a terme, aquest mes de juny,
diverses actuacions de restauració
a l’entorn del riu Congost per reparar desperfectes i danys causats pel
temporal Gloria. Entre d’altres, s’han
retirat terres caigudes i arbres acumulats a la llera del riu.

Crida per fer un seguiment dels ratpenats al municipi
Una actuació que s’emmarca dins del projecte La Garriga Biocides Zero
L’Ajuntament, conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals de
Granollers, cerca persones voluntàries per participar en un programa
de seguiment de ratpenats. Es tracta d’un projecte de ciència ciutadana,
format per equips d’investigació i voluntariat, amb l’objectiu de protegir les
poblacions de ratpenats del territori.
Aquests animals es consideren bioindicadors de la qualitat dels hàbitats
i permeten avaluar els canvis en la qualitat dels ecosistemes. A més,
aporten incomptables beneficis, com per exemple el control d’algunes
poblacions d’insectes.
Des de l’Ajuntament, i dins el programa La Garriga Biocides Zero, es
facilitaran a les persones voluntàries les eines necessàries per fer el
seguiment.
Les persones interessades a participar-hi poden enviar un correu a
mediambient@ajlagarriga.cat. Més informació a www.ratpenats.org.
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Jordi Pubill (regidor no adscrit)
Joan Esteban (regidor no adscrit)
Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)

Fase de Festa (MAJOR)

Educació

Cultura i festa major en temps
de pandèmia

Preparem la Festa Major del
2021... un any per reflexionar-hi!

Hem de marxar del Consorci
de Residus del Vallès Oriental

Molt per fer: seguim!

En una situació normal El Garric de juliol
serveix per desitjar-nos una bona festa major. És com la primera ocasió que tenim de
fer arribar a totes les cases de la Garriga
aquest desig tan sincer: després de tot un
any arriba l’estiu i amb ell la nostra festa. És
com un final i un inici alhora. Sortim al carrer
i ens retrobem per celebrar que hi som i per
recordar-nos el nostre sentit de pertinença
a una comunitat, a un poble. I per això fem
festa, i aquesta ens fa sentir vius i arrelats.

Estem vivint uns mesos de convulsió i preocupacions arrel dels efectes de la Covid19
on hem posat a prova el sistema sanitari del
país. Entre d’altres coses ha servit per fernos adonar que els serveis públics essencials d’un país requereixen, sense embuts ni
escletxes, de tots els recursos que calguin.
Hem comprovat que tenim uns professionals extraordinaris i això és, també, perquè
han tingut una bona formació acadèmica,
humana i professional.

La pandèmia ha afectat tots els àmbits de
les nostres vides i la cultura no n’ha quedat
al marge. La sensació és que s’ha accentuat
el fet endèmic d’entendre la cultura com una
cosa prescindible o com un bé de consum.

Malauradament la Covid-19 ha impactat en
el nostre municipi d’una forma transversal i
afectant-ne tots els àmbits. El més important, els nostres veïns i veïnes que malauradament hem perdut per aquesta pandèmia.
Però també dur, per al comerç local, centres
educatius i molts més. En definitiva, en tots
els aspectes de la nostra vida.

En el Ple Municipal del mes de maig es va
aprovar amb els vots de tots els partits presents al consistori excepte el nostre l’acceptació dels preus pels serveis que presta el
Consorci de Residus del Vallès Oriental a
la Garriga. Aquests són els de la recollida
selectiva (cartró, vidre, envasos, orgànica)
així com la resta de residus i el servei de
deixalleria.

Aquest any, però, arribem a aquest juliol
amb una sacsejada col·lectiva brutal. L’epidèmia de la Covid-19 ens ha posat a prova
com a individus i com a societat. A la Garriga el seu pas també ha estat demolidor:
hem perdut persones properes i estimades,
moltes persones han perdut la feina o han
deixat de treballar temporalment, altres han
vist que no podien redreçar el seu negoci. I
un munt de situacions personals d’efectes
encara difícils de mesurar. Aquestes circumstàncies tan excepcionals i bèsties ens
obliguen a pensar la festa d’enguany d’una
manera diferent. També perquè el pla de xoc
ha obligat a passar diners de partides com
ara les festes a d’altres destinades a ajudar
persones, famílies, comerços, indústries.

Enguany ha començat el període de les
preinscripcions escolars a primària i secundària, batxillerat, graus i estudis universitaris. I aquí, com a país i societat, també hi
hem d’abocar, inexcusablement, els recursos necessaris. En el sector educatiu també gaudim d’una excel·lent professionalitat
i dedicació, però és evident que cal més
inversió i recursos per una millor formació i
modernització en tots els àmbits educatius.

Com cada any seguim donant suport a les
accions del col·lectiu LGTBIQ, enguany
de forma més distanciada però tan propera com hem pogut . Malauradament, tant
dins l’àmbit municipal com personal vivim
diàriament amb persones que pateixen discriminacions per raó de sexe i/o orientació
sexual, circumstància que ens entristeix i
condemnem fermament.
Sempre hem treballat i continuarem treballant per erradicar aquest xenòfobs, per condemnar qualsevol acció violenta vers aquest
col·lectiu i per eliminar les diferències per
raó de sexe i/o orientació sexual, donant suport a totes aquelles accions municipals que
es facin en aquest sentit i fent aportacions
per a que en sorgeixin de noves.

D’altra banda, la situació sanitària també
ens obliga a mantenir la prevenció activa i a
mirar de respectar totes les recomanacions
de les autoritats sanitàries per tal de garantir la seguretat de les persones, que ha de
ser un objectiu de qualsevol administració
pública.
I tanmateix, com a poble no podem renunciar a veure’ns, a trobar-nos, a recuperar
els nostres espais de socialització, a fer de
la festa un recordatori que estem vius i que
necessitem dir-nos-ho mirant-nos als ulls.
Per això l’equip de govern, les regidories de
cultura i joventut de l’ajuntament i les entitats que havien treballat en la comissió de
festa major, estem treballant intensament i
conjuntament en una proposta de festa que
respecti escrupolosament les prevencions
sanitàries i no posi en risc la salut de ningú,
però que alhora ens permeti gaudir un altre
cop dels nostres carrers. Serà diferent. Segur! Però serà la festa possible.

Ajuntament de

LA GARRIGA

Quan al setembre s’iniciï el nou curs escolar
hi haurà molts dubtes de com ens organitzarem com a conseqüència de la Covid19,
però també hem de ser conscients que no
podem deixar sols la direcció dels centres
amb tota la responsabilitat d’aquesta nova
situació. Si som prou responsables per anar
a la terrassa d’un bar a prendre alguna cosa
amb els amics, també hem d’exercir aquesta responsabilitat individual quan portem els
nostres fills i filles a les escoles.
Des de Junts per la Garriga demanem valentia a l’equip de govern, amb la resta de
grups municipals al costat, per a fer front al
repte de la redistribució dels espais de les
escoles i instituts públics, que per causes
demogràfiques requereix d’un nou encaix
de futur.
Defensem una escola pública, integradora i
catalana i un model d’ensenyament dual públic i concertat. Un model que ha funcionat
com element de cohesió i integració, de reforç de la nostra identitat lingüística i alhora
de la diversitat.

Els processos culturals han de ser entesos
com a elements clau en la cohesió social
per enfortir els vincles comunitaris al poble.
En aquesta línia celebrem iniciatives sorgides des del teixit associatiu com la “Saligarda confinada”, una programació feta amb
esforç i imaginació durant el confinament
per part de l’assemblea popular de la Saligarda, el “Confinafest” o l’enregistrament
de la cançó de Corpus. Iniciatives que són
clau per trencar amb l’aïllament social en
moments de màxima vulnerabilitat social i,
alhora, ofereixen alternatives a l’oci de consum de les grans plataformes de streaming.
Tot i això, seguim veient que el retorn a la
suposada normalitat avança, però les administracions pràcticament no mouen fitxa
en la recuperació dels espais culturals i les
festes populars. Les incerteses i la manca
d’indicacions sanitàries i de prevenció per
adaptar-nos a la nova situació mostren altre
cop menysteniment cap a la cultura.
Davant d’aquesta situació creiem essencials iniciatives com les que planteja Saligarda, que ja treballa en com adaptar-se a
la nova situació i oferir una edició de Festa
Major Popular adaptada als nous temps.
Des de l’administració no podem relegar la
cultura a un segon pla amb la justificació de
les urgències conseqüència de la pandèmia.
La cultura no només es veu en una pantalla,
també s’ha de viure perquè és clau en moments de crisi per al benestar emocional i la
salut mental de les persones. Entenem que
hem de fer un esforç per capgirar els actes
culturals i aprofitar per repensar el model de
festa major.
Tenim al davant una oportunitat per elaborar
un calendari d’espectacles culturals de petit
format durant l’estiu, fent servir espais municipals on es puguin mantenir els aforaments
limitats i els criteris sanitaris necessaris. Fugint així dels macro esdeveniments que associem a la Festa Major tradicional. Creant
així espais inclusius, lliures de discriminacions, agressions i violències. Amb criteris
d’eficiència, sense dedicar grans partides
econòmiques a caps de cartell i donant suport a artistes locals i personal tècnic (llum,
so…) del territori que està patint més que
mai una crisi econòmica en un sector ja de
per si precaritzat.

Ara sabem que un d’ells ha sigut la nostra
Festa Major. Tot i que sabem que ara la seva
importància és relativa, és esperada per tothom i ens anuncien una Festa Major diferent. La nostra Festa Major és un punt de
trobada intergeneracional, on podem trobar
aquella activitat que més ens agrada i compartir un espai amb els nostres coneguts.
La novetat d’enguany era el model participatiu a partir d’una comissió, que no ha acabat
de funcionar positivament, però que ha estat
un principi d’un aspecte que s’ha de millorar
i continuar. Si no es dinamitza de la forma
adequada pot portar a conflictes entre models diferents, que va ser el que va passar
definitivament.
Ara hem de bolcar esforços en la Festa
Major semidesconfinada que es presenta
al 2020 i molt aviat, sense perdre temps,
plantejar aquest model de participació de
cara al 2021, plantejant d’una forma prèvia,
el model, marcant línies clares i on tothom
se senti partícip. Sabem que tenim un gran
equip tècnic i un gran teixit associatiu, per a
aprofitar-ho i generar sinèrgies.
Ara tenim la oportunitat i més de 365 dies
per endavant per preparar-la “grossa”, consensuada i participativa, on pugem definir
els espais, les activitats i el pressupost que
es destina. Després de com ha anat el 2020,
hem de ser conscients i aprofitar les oportunitats.
Per part nostra estem disposats a posar-nos
a treballar! Volem una Festa Major pensada
entre totes i tots, treballada entre totes i tots,
gaudida per totes i tots!

Aquests serveis per a 2020 han significat
una desviació pressupostària de 325.111 €
respecte al que el Govern d’ERC va incloure
en els pressupostos d’enguany. Un desviament pressupostari per un servei que deixa
molt a desitjar on no s’ha canviat un contenidor en anys, on els vehicles utilitzats són
vells i sorollosos. Els contenidors nous i els
millors vehicles sembla que estan destinats
per a altres poblacions de la nostra comarca
com, per exemple, Granollers que no sabem
si és o no casualitat que això es degui al fet
que qui presideix el Consorci és el regidor
de medi ambient de la capital de la nostra
comarca. Desitgem que no.
Es preguntaran el perquè d’aquesta desviació descomunal i com ho pagarem. Doncs
responent a l’última qüestió ho pagarem
amb romanent de tresoreria que no podrem
utilitzar precisament per a altres fins com
la lluita contra la Covid-19. Responent a
la primera, la resposta és tan senzilla com
indignant. D’una banda, hi ha un augment
de tarifes considerable i en alguns serveis
l’augment és senzillament abusiu. Per l’altre subjau una mala planificació pressupostària del Govern Municipal d’ERC que ens
va amagar la informació d’aquesta pujada
de preus durant la tramitació del pressupost
per al 2020 ja que ells eren coneixedors des
d’octubre de 2019 que ens anaven a pujar
el servei de deixalleria un 37 %, el de recollida selectiva un 82% i la quota per pertànyer
al Consorci ni més ni menys que un 125%
passant a pagar ara 112.000 € de “quota de
soci de club”.
Un “club” que ha estat notícia més per problemes de gestió, de peça cotitzada d’alguns partits per veure qui mana allà que
realment pel que ha de servir. Diem prou de
pagar-los anys de desgavell.
I quina solució tenim? Sortir més aviat
que tard del Consorci i avançar cap a un
nou model de recollida de residus porta a
porta. Això seria factible si el Govern ens
convoqués a la comissió pertinent on tractar aquest tema però no hi ha notícies del
govern d’ERC amb l’oposició des de fa setmanes.

S’han guanyat algunes batalles com ara
matrimonis del mateix sexe i/o parelles homosexuals que han aconseguit poder formar una família, adoptant o tenint fills/filles
propis a través de ventres subrogats o inseminació artificial. Però no està sent gens fàcil ni tampoc és suficient. Hem d’aconseguir
que les lleis canviïn, tothom ha de tenir els
mateixos drets en l’àmbit personal i laboral
independentment del seu sexe i/o orientació
sexual.
Durant aquests darrers mesos ha quedat
palès que sempre hi haurà qui buscarà algun motiu per discriminar les persones; fins
hi tot aquells qui amb el seu ofici ens ajuden
a viure han estat discriminats durant la Covid-19. Això demostra que dins la societat hi
ha gent per tot, però també ha quedat clar
que la majoria som gent que socialment ens
acceptem tal com som i que dins del nostre
entorn, tant personal com de treball, tothom
hi té cabuda. Per això, és i serà sempre un
dels nostres objectius principals i prioritaris seguir treballant per aconseguir assolir
una igualtat de tracte i no discriminació del
col·lectiu LGTBIQ.

