
La Garriga es prepara per un Nadal diferent 
La campanya de comerç i les activitats, marcades per la Covid 19
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Les campanyes de comerç de l’Ajuntament i de l’ASIC 
per dinamitzar les festes han quedat marcades, en-
guany, per les restriccions sanitàries de la Covid-19.

Per aquest motiu i per primer cop en molts anys, no es 
farà el parc de jocs, ni el trenet de Nadal, ni les fires i 
mercats.

El que sí es farà és tot un seguit d’activitats telemàti-
ques i concursos per promocionar el comerç de proxi-
mitat i perquè els infants no perdin la il·lusió d’aquests 
dies tan màgics.

Des de l’ASIC es convida a la ciutadania a decorar faça-
nes i finestres per animar el passeig per l’eix comer-
cial. Paral·lelament han organitzat un concurs popu-
lar d´aparadors nadalencs perquè totes les botigues 
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ERC:  “És hora d’agrair al comerç local que no s’hagi rendit, reconèixer-li l’esforç que fa per atendre’ns amb seguretat. 
Aquest Nadal, més que mai, consumim a la Garriga, fem àpats als bars i restaurants i tinguem presents tots els serveis 
al nostre abast... en definitiva, fem poble!” 
JUNTS: “Comença la campanya de Nadal, i aquest any, més que mai, les botigues i establiments del nostre municipi ens 
necessiten, cal incentivar les compres de proximitat, per tal d’ajudar a tots aquests sectors tant afectats per la covid. 
Ajudem-los aixecar persianes!”
CUP: “Cal un pla de xoc i rescat social per protegir el petit comerç i el sector de la restauració, per fer front al gran poder 
de cadenes transnacionals que acaparen el mercat. El nostre consum és una eina per ajudar el petit comerç davant 
aquesta crisi econòmica. Consum responsable i de proximitat, per Nadal i sempre.” 
PSC: “Esperem que aquesta campanya de nadal sigui la reactivació definitiva del nostre comerç local i de proximitat. 
Aquest Nadal comprem al poble!” 
C’s: “Animem a que dintre de la situació tan especial que vivim i amb les limitacions que patim, gaudiu d’un bon Nadal i 
unes bones Festes aprofitant l’oportunitat ( dintre de la situació dolenta que tenim) per fer una mica més de poble sense 
menystenir altres opcions que puguin complementar-la.”
Grup de Regidors No Adscrits: “Aquest 2020 ens presenta unes festes de nadal diferents, hem de trobar la manera de fer 
que siguin especials i mà giques per a infants i grans. Les botigues del nostre poble han treballat per crear un esperit 
nadalenc que omple carrers i aparadors, ara ens toca ajudar-los, comprem a la Garriga. Us desitgem una bona sortida 
del 2020 i una millor entrada al 2021. Bones festes!!!

llueixin el màxim. Es podrà votar a través del QR que hi 
haurà als aparadors de l’1 al 18 de desembre. 

Un dels protagonistes de les darreres edicions, el Caga-
rric ja no s’amagarà pels aparadors de les botigues sinó 
que es regalarà amb un paquet de manualitats perquè 
es pugui pintar i penjar com a element de decoració.
Des de l’Ajuntament i a través de la plataforma del Fem 
Poble, s’ha creat una felicitació de Nadal que s’ha dis-
tribuït pels seus perfils de Facebook i Instagram. També 
es preveu un concurs de dibuix infantil que serà la base 
d’un altre vídeo que s’emetrà per Cap d’Any i un concurs 
de contes on les joguines han de ser les protagonistes.
Tota la informació de les activitats i concursos es po-
drà trobar a fempoble.lagarriga.cat, a lagarriga.cat i a 
somlagarriga.cat.
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Un agraïment de tot cor

Aquestes són unes paraules d’agraïment 
sincer, de tot cor.
Cap dels sis que avui signem aquesta co-
lumna no s’esperava que hauríem de pas-
sar per uns moments tan durs, difícils i injus-
tos com els que estem vivint aquests mesos 
de pandèmia.
El mes de març, quan ja havíem començat a 
traçar les línies mestres de les accions que 
pensàvem dur a terme per fer avançar la 
Garriga cap al poble que havíem proposat 
al nostre programa, ens vam trobar que ha-
víem de gestionar una crisi de proporcions 
aleshores desconegudes.
Des del primer moment, des del minut zero, 
des d’aquell mes de març fatídic, vam tenir 
molt clar que allò anava d’ajudar a les per-
sones, que primer eren elles i, per damunt 
de totes, les més vulnerables. Vam activar 
tots els protocols i tots els recursos per tal 
de garantir a tota la ciutadania els serveis 
essencials. Això ens ha obligat a fer un es-
forç titànic en tots els àmbits i en totes les 
àrees, perquè el nostre objectiu ha estat 
minimitzar els efectes de la pandèmia a les 
llars garriguenques.
I és per aquest motiu que en aquesta darre-
ra columna del Garric de l’any 2021 volem 
agrair la comprensió i l’esforç de totes i cada 
una de les persones que viuen o treballen a 
la Garriga, per l’actitud exemplar i pel com-
promís amb la superació de la pandèmia. I 
un agraïment especial també a tots i totes 
els que heu hagut de mantenir tancat el vos-
tre negoci. No hi ha oblit per a vosaltres, ara 
a la resta ens toca contrarestar i venir a fer-
vos despesa.
Avui també volem agrair l’esforç de les tre-
balladores i els treballadors de l’ajuntament, 
per la vostra comprensió i dedicació, per la 
vostra capacitat de refer propostes i de tro-
bar solucions als greus problemes que hem 
hagut de fer front, i més encara amb el sa-
crifici salarial que us hem demanat. A tots 
i totes una felicitació amb les sirenes de la 
policia a tot drap. I també a la resta de regi-
dores i regidors per les vostres aportacions, 
gràcies!
Esperem que aquesta experiència ens faci 
més fortes com a ciutadanes, ja que tothom 
haurà après a valorar el que és important 
de debò.
De tot cor, gràcies! I seguim, que encara ens 
queda molta feina per fer!

Millor 2021!!!
Dolors Castellà, Lluís Marco, 
Neus Marrodán, Lluís «Pote» Rodríguez, 
Txell Catalán i Jordi Musquera

Pressupost municipal 2021

Per segon any consecutiu, l’equip de govern 
ens presenta uns pressupostos que creiem 
des de Junts x La Garriga, no incorporen 
elements necessaris per donar-hi el nostre 
suport. El primer lloc, perquè ens sembla 
que no incorpora cap element il·lusionant 
de poble. És a dir, és un pressupost con-
tinuista, per anar tapant forats, sense cap 
canvi de rumb com ens deien en campanya 
electoral, però sobretot que no il·lusiona. Si 
revisem les inversions previstes (Cap 6), hi 
trobem a faltar projectes de llarga mirada 
cap a la Garriga dels propers anys.
Projectes com el del nou tanatori o els 50 
habitatges socials que vostès deien que 
serien una realitat a final de la legislatura 
i el més calent és a l’aigüera; cap inic de 
projecte per enllaçar el centre amb la zona 
esportiva; o una aposta decidida pel sector 
primari (agrícola). En fi, projectes que ge-
nerarien un consens de poble i de la resta 
de grups municipals, però que el govern ac-
tual ha estat incapaç d’iniciar, ni que fos el 
seu disseny, projecte i posar-hi fil a l’agulla. 
Si, com diuen, aquests projectes ja estan 
previstos, manca la seva dotació pressu-
postària.
En segon lloc, la dotació d’un fons de con-
tingència per 200.000 euros, no ens sem-
bla que estiguin especialment dotades ni 
previstes. Tal i com ens estan advertint les 
autoritats sanitàries, ja podem comptar que 
el primer trimestre del 2021 no serà gaire 
diferent del què actualment estem vivint.
Des de Junts per la Garriga, reiterem, com 
ja diem en el nostre programa electoral i 
compromís amb els ciutadans, la nostra 
aposta per polítiques que afavoreixen la 
promoció econòmica del teixit industrial i 
empresarial del nostre municipi i instem al 
govern municipal a fer el mateix. I enguany, 
especialment, un suport als sectors més 
afectats per la Covid-19.
S’acosten les festes de Nadal i volem apro-
fitar aquest espai per recordar a tots els ga-
rriguencs i garriguenques que enguany ens 
han deixat a causa de la Covid-19 i alhora 
desitjar-vos que passeu unes bones festes!

Davant la impunitat 
els murs parlen

Fa un temps, durant el punt àlgid de les mobi-
litzacions del referèndum de l’1 d’octubre i les 
posteriors mobilitzacions en favor de la lliber-
tat dels presos polítics, la dreta espanyolista 
ens va intentar fer creure que l’espai públic era 
neutral. Evidentment, nosaltres no ens ho vam 
creure: l’espai públic és l’espai de difusió de 
la ideologia hegemònica de l’Estat i per això 
nosaltres sempre fem el que podem per recu-
perar-lo, dotar-lo d’un missatge crític i transfor-
mador i donar visibilitat a les problemàtiques 
juvenils de la classe treballadora.
És per això que, seguint el que ja havien fet ar-
tistes del The Black Wall Movement de Barce-
lona amb l’objectiu de protestar contra la bru-
talitat policial reivindicant el moviment Black 
Lives Matter dels Estats Units després de la 
mort de George Floyd, vam decidir reproduir el 
mateix mural a la Garriga remarcant que això 
no només passa a l’altra punta del món, sinó 
que als Països Catalans també ha passat. I, 
com era d’esperar, la frase “Aquí la policia tam-
bé mata”, igual que en el cas que ens precedia, 
va ser esborrada per la seva càrrega crítica 
cap al sistema policial en el qual vivim. L’ob-
jectiu del mural era posar sobre la taula una 
problemàtica molt greu: la brutalitat i els crims 
comesos pels cossos policíacs de l’Estat. Tots 
en general, des de la policia nacional, guàrdia 
civil fins als mossos d’esquadra.
Tot va començar amb el moviment sorgit de les 
protestes per la mort de George Floyd, però no 
podem oblidar que als Països Catalans també 
en tenim exemples que van des de casos his-
tòrics com el de Gustau Muñoz, jove comunis-
ta assassinat per la policia un 11 de setembre 
del 1978 fins a Juan Andrés Benítez, assassi-
nat als carrers de Barcelona pels Mossos d’Es-
quadra fa set anys.
La reacció de l’ajuntament, encapçalada pel 
regidor de joventut Lluís “Pote” Rodríguez, 
ha estat completament desproporcionada i de 
censura selectiva, amagant-se darrere del fet 
que l’esbós no corresponia amb el resultat fi-
nal de mural, que si bé és cert que la frase no 
era la mateixa, el contingut temàtic continuava 
sent el mateix i eren completament conscients 
de la crítica reivindicativa que s’anava a dur a 
terme. La nostra entitat finalment s’enfronta a 
una multa de més de 500 € per la seva activitat 
política.

Des de la CUP de la Garriga cedim l’espai del 
Garric a entitats, col·lectius i organitzacions del 
poble que treballen pel canvi i la transformació 
social.  
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La Generalitat se olvida de 
La Garriga

La Garriga ha sufrido este año dos episodios 
que nos han ocasionado serios problemas. 
Uno, que desgraciadamente perdura, de ca-
rácter global: la pandemia de la COVI-19. El 
otro, los efectos del temporal del 22 de sep-
tiembre que inundó la Escola els Pinetons, 
locales comerciales y hogares de carretera 
Nova sin desmerecer otras afectaciones im-
portantes.
Son desgracias estas, en las que nuestro 
Ayuntamiento, como administración más cer-
cana al ciudadano, ha tenido que actuar en 
pro de dar soluciones. Unas soluciones limita-
das porque limitada es la capacidad financie-
ra de nuestro Consistorio. En estos casos es 
cuando uno espera que las administraciones 
supramunicipales estén a la altura. 
Pues bien, hay una administración que hace 
años decidió dimitir de su presencia y apoyo a 
La Garriga. Esa administración es la Genera-
litat de Cataluña. A los hechos nos remitimos.
Durante el peor periodo de la pandemia, la 
primavera pasada, la Generalitat no invirtió ni 
un € en ayuda a La Garriga: ni material de 
soporte sanitario, ni siquiera ordenadores ni 
conexiones a Internet para nuestros alumnos 
que no poseían estos elementos para poder 
seguir las clases on line. Tuvo que ser el 
Ayuntamiento el que lo hiciera. Esto no se lo 
inventa Cs. En el pleno del mes de junio pre-
guntamos a la Alcaldesa, Sra. Castellà, cuál 
había sido la aportación material y económica 
de la Generalitat durante esos meses de pan-
demia y su respuesta fue: 0.
Recientemente en los daños ocasionados por 
el temporal del 22 de septiembre, el Ayunta-
miento ha tenido que gastar cerca de 14.000 
€ en limpieza de las calles y ha tenido que 
actuar de urgencia en la Escola Pinetons. La 
única aportación de la Generalitat ha sido la 
visita del Delegado del Gobierno en la pro-
vincia, Sr. Fernández, para decirnos que la 
Generalitat hará de gestoría en la tramitación 
de los seguros. En cuanto a la Escola PIne-
tons, el Departament d’Ensenyament hará un 
informe…y eso es todo. Ni siquiera el Sr. Bar-
galló, que estuvo en Caldes de Montbui re-
cientemente, tuvo la vergüenza de pasar por 
La Garriga a visitar una escuela impropia del 
siglo XXI con una comunidad escolar harta de 
su situación.
Capítulo aparte merece el estado de la C-17 
a su paso por La Garriga como por ejemplo 
las inundaciones que se producen a su paso 
por Tremolencs. 
En definitiva, mientras el Estado y la Diputa-
ción ayudan a nuestro municipio, la Generali-
tat no aparece por La Garriga cuando más se 
la necesita. Basta recordar que solo un 3% de 
los ingresos del presupuesto municipal proce-
den de la Generalitat.  Esta visto que “nadie 
es profeta en su tierra”.
Bon Nadal i bones Festes a tothom.

Ajuts Municipals pel COVID

Malauradament, aquest any 2020 serà re-
cordat durant molt de temps per la terrible 
pandèmia provocada pel COVID19. Abans 
que res volem expressar el nostre més sen-
tit i sincer condol a totes les famílies que han 
perdut un ésser estimat per aquest maleït 
virus.  Aquesta pandèmia no només ens 
està afectant a nivell sanitari sinó que, a part 
d’una pèrdua, esperem que temporal, de 
llibertats, ens està afectant molt durament 
en la vesant econòmica. Pensem en tots 
aquells treballadors afectats per ERTOS o 
ERES, els autònoms que fa mesos que no 
poden  facturar, els petits empresaris molts 
dels quals es veuen obligats a endeutar-se o 
a tancar els seus negocis, els restauradors, 
el petit comerç i un llarg etcètera... estem 
en un escenari econòmic terrorífic que nin-
gú podia preveure. Les mesures que s’han 
pres per evitar el col·lapse de la sanitat, les 
decisions que han pres les Administracions 
que en tenen les competències, Estat i Ge-
neralitat, han afectat directament a l’econo-
mia de molts Garriguencs i Garriguenques. 
Aquestes decisions, molt polèmiques algu-
nes d’elles, amb tancaments de sectors que 
ho estan passant molt malament, han gene-
rat moltes queixes i manifestacions, totes 
elles molt comprensibles, i moltes vegades 
els sectors afectats s’han manifestat da-
vant de l’Ajuntament, paradoxalment l’única 
administració que no ha pogut decidir res 
sobre els tancaments i molt probablement 
també l’única administració que ha donat 
ajuts directes als sectors del poble més 
afectats. Ho entenem, som l’administració 
més en contacte amb els nostres veïns i 
veïnes i per això no defugim, ni defugirem, 
ajudar-los tant com puguem. Actualment 
calculem que l’ajuntament ha destinat uns 
300.000€ a aquests ajuts (i en vindran més): 
115.000€ en suport directe a comerços i 
restauració, 70.000€ en mesures sanitàries 
com ara mascaretes, tests, gels..., 40.000€ 
en equips informàtics i connexions a inter-
net, 5.000€ en les mesures per mantenir el 
mercat setmanal obert, 10.000€ en la cam-
panya “Fem Poble” per incentivar el consum 
de proximitat i 60.000€ en exempció de ta-
xes de terrasses i parades de mercat. I això 
a finals de novembre, de ben segur que se-
guirem amb els ajuts fins que acabi aquesta 
pandèmia. És el nostre deure, el de tots els 
servidors públics, estar al costat dels nos-
tres veïns i veïnes quan ens necessiten. Hi 
som i hi serem. Força a tots i totes.

Pressupostos 2021: Augment 
pressió fiscal a la ciutadania, 
reduïm els nostres serveis.

El 2020 ha estat un any marcat per la CO-
VID. Moltes famílies estan patint la crisis 
econòmica derivada del virus i entenem 
que els pressupostos municipals haurien 
de reflectir aquesta realitat. Al ple d’Octubre 
es va aprovar un augment important de la 
pressió fiscal amb els únics vots favorables 
del govern municipal i ara ens trobem amb 
uns pressupostos que presenten una dismi-
nució considerable. Ara és quan els ajunta-
ments i els ens públics han de demostrar el 
nostre veritable objectiu; estar al costat dels 
nostres ciutadans i ciutadanes.
De que estem parlant? Els pressupostos 
redueixen...

- 75.000€ en Seguretat, en un moment 
en el qual tenim una pandèmia a sobre 
i hem de gestionar tocs de queda i li-
mitacions de mobilitat.
- 73.252€ en ajudes socials. És in-
coherent disminuir aquesta àrea en 
un moment com aquest.  La situació 
de les famílies cada cop és més greu 
i hauríem de facilitar pressupost per 
arribar a tothom.  Aquesta acció posa 
molt en entredit la legitimitat d’un go-
vern d’esquerres.
- 20.000€ en l’Àrea d’Igualtat i Coo-
peració. Els compromisos del nostre 
Ajuntament en els últims anys mai 
s’han rebaixat aquestes partides. 
- 27.000€ a Promoció Econòmica. 
Després dels mesos passats durant 
aquest 2020, els mesos de tancament 
i la situació tan i tan complicada per 
les nostres indústries, comerços i lo-
cals de restauració, l’Ajuntament des-
tina menys fons al 2021 que al 2020. 
Nosaltres hem demanat un pla de 
reactivació econòmic i no ens sentim 
escoltats.

Els socialistes no recolzarem uns pressu-
postos així perquè no hi creiem. S’han de 
marcar prioritats; ajudes socials i econòmi-
ques, per la Garriga. Un acord ampli de tots 
els grups polítics.
El govern, ni acord polític, ni pla de reacti-
vació, una vegada més intenten passar de 
puntetes per tal d’aconseguir el seus objec-
tius.
Creiem que s’han d’escoltar als garriguencs 
i garriguenques per marcar prioritats. En 
això, el govern municipal i els nostres veïns 
i veïnes sempre ens hi trobaran. 

Jordi Pubill (regidor no adscrit)
Joan Esteban (regidor no adscrit)
Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)


