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El SIAD va atendre 48 dones l’any 2020
El servei municipal acull i fa seguiment de víctimes de violències masclistes
El Servei d’Informació i Atenció a Dones -SIAD- va atendre 48 dones de la Garriga el 2020 amb les que es va
fer un total de 347 actuacions (presencials, per correu
electrònic i, per la pandèmia, telefòniques).
L’origen i l’edat de les dones va ser divers però majoritàriament eren catalanes, de 35 a 45 anys i amb estudis.
La majoria de les dones van recorre al servei per iniciativa pròpia, però en ocasions van ser derivades d’altres
serveis com la Policia Local, els serveis socials o el CAP.
Gran part de les dones ateses, van patir diversos tipus
de violències masclistes, especialment psicològica per
part de les seves parelles o exparelles, que sovint es
veien augmentades en el moment en què van decidir
separar-se. Sovint, són violències subtils i que passen
desapercebudes per a les persones del seu voltant, com
el fet de no fer efectiva la pensió d’aliments o amenaçar
amb incomplir el conveni regulador de visites.

El servei compta amb una treballadora social que fa la
primera acollida i el seguiment, una assessora jurídica
i una psicòloga.
El servei psicològic municipal ofereix atenció individual i
grupal. Dins de les activitats grupals, s’han dut a terme
activitats fora del servei, com equinoteràpia i seitai, molt
ben valorades per les dones ateses. Són activitats que
volen reforçar l’autoestima, prendre consciència i fixar
objectius.
A més, des del servei municipal es pot tramitar el teleassistència, especialment adreçat a les que tenen una
ordre d’allunyament. Actualment, 5 dones de la Garriga
disposen d’aquest dispositiu de protecció.
El SIAD es troba ubicat al c/ Sant Francesc, 1 (baixos de
la Biblioteca) i s’hi pot contactar a través del correu electrònic pigualtat@ajlagarriga.cat i del telèfon 938719095.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Malgrat la igualtat existent a nivell legal i formal, encara persisteixen a la nostra societat desigualtats entre dones i
homes...” així comença la descripció que es fa del SIAD al web de l’Ajuntament. Mai millor pensat, posar de rellevància les
desigualtats, que en qualsevol àmbit són menyspreables, però en el cas de dones i homes han de ser objecte de lluita social.
També des de l’Ajuntament, és clar.”
JUNTS: “Des de l’Ajuntament, per tal de fer front a aquests tipus de violències estructurals, s’han programat una sèrie
d’activitats amb l’objectiu de poder prevenir, detectar i actuar en suport a la víctima. Afrontar una agressió sovint és difícil,
tant per la víctima com per les persones del seu entorn i confiança. Des de Junts x la Garriga, us animem a participar
d’aquestes activitats.”
PSC: “El SIAD és un gran servei que hem de seguir garantint. Acompanyar a les dones en aquests processos ha de ser una
prioritat del nostre Ajuntament, no podem defallir en aquesta lluita!.”
CUP: “El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha d’esdevenir l’espai des d’on pivoten les polítiques feministes
de l’Ajuntament. El seu objectiu ha de ser ampli: oferir recursos feministes, relacionar-se amb el teixit feminista, atendre
de forma integral a totes les dones que ho necessitin i avançar en les polítiques de gènere del consistori. Esperem que
l’Ajuntament treballi per reforçar el SIAD, oferint més recursos, augmentant els serveis que s’hi ofereixen i millorant la
transversalitat de gènere i mirada interseccional, que requereixen totes les polítiques públiques.”
C’s: “Queremos felicitar a todo el personal del SIAD por el enorme trabajo que hacen y del cual, en el Pleno de noviembre,
pudimos leer y oír algunos testimonios de las personas que visitan el servicio en busca de ayuda y atención. Nos demostró
que el servicio es básico en nuestro municipio hoy en día.”
Grup de Regidors No Adscrits: “Per desgràcia, l’estadística del 2020 ens ha deixat molt clar que no vivim en un poble
perfecte. Cal seguir treballant per lluitar contra el maltractament. Una sola dona atesa, ja en són masses. Hem de seguir
lluitant per la igualtat de gènere i acabar amb aquesta “PANDÈMIA DE MASCLISME” que fa tants i tants anys que dura.”
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Gestos per l’esperança

Fem feminisme; o només
parlem feministament
i ens pensem que ja el fem?

La SATI, una nova oportunitat
perduda?

L’any ha començat amb dos gestos que ens
conviden a l’optimisme, i per tant a l’esperança.

Junts per La Garriga, després d’un any tant
marcat per la COVID19 on els confinaments
han donat cabuda a un augment de violència masclista i a un àmbit laboral femení
molt debilitat, volem iniciar aquest any 2021
dedicant aquest article a totes les dones i
nenes per donar-los-hi el nostre suport.

A principis del mes de desembre, el Nou 9
feia pública la venda de la parcel·la de cinc
hectàrees on s’ubiquen les naus buides de
l’antiga fàbrica de la SATI. Es tracta d’un solar industrial en desús envoltat del ric entorn
natural del Montseny i el riu Congost, del
barri de Querol, d’horts i de cultius. Un espai que malgrat l’oportunitat que representa
per la seva grandària, entorn i ubicació, és
considerat de transició per entrar o sortir del
municipi, quedant en un estat de deteriorament i aïllament de la resta del nucli urbà.
No és fins al 2018 que es parla de la necessitat de transformar la parcel·la de la SATI,
durant el procés participatiu per elaborar un
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), per substituir el Pla vigent del
2001, que ha quedat desfasat. En l’informe
final aprovat pel Ple, es proposen tres alternatives per a la transformació de l’espai:
mantenir-hi l’ús industrial, transformar l’ús
en activitat econòmica, o diversificar-hi els
usos i incloure-hi també el residencial per
construir-hi habitatge públic i privat. Tenint
en compte el difícil desenvolupament de
noves activitats industrials i la necessitat
d’aprofitar espais buits del municipi per als
reptes de creixement, el més probable és
que el futur nou POUM (que encara espera calendari), opti per la tercera opció, fet
que implica una revalorització de l’espai.
En cinc hectàrees hi caben moltes respostes a les necessitats del municipi: habitatge
públic, espais per posar en valor l’activitat
agrícola i d’altres activitats econòmiques,
equipaments, millors carrers per transitar
a peu i en bicicleta, places, parcs i jardins
que connectin amb l’entorn natural, etc.
Cinc hectàrees a transformar són una gran
oportunitat tenint en compte els límits que
té la Garriga. Així de clar ho van veure especuladors locals que, igual que la resta
de la població, van poder participar dels
tallers on es discutia el futur d’aquest espai. Veient la manca de projecte de l’Ajuntament per encarar el problema de què fer
amb les naus de la SATI segons l’interès i
necessitats col·lectives, la iniciativa privada
s’ha avançat i ha comprat l’espai. Per evitar anar a remolc dels interessos privats i
especulatius, urgeix un projecte propi que
orienti les iniciatives privades de la futura
transformació de l’espai de la SATI cap als
objectius de defensa d’allò comú. Des de
la CUP fem pública una proposta perquè
entomi l’Ajuntament http://lagarriga.cup.cat/
noticia/la-SATI.

Per un costat, els nens i nenes de la Garriga
i les seves famílies van poder gaudir d’un
viatge màgic cap als Reis d’Orient. I per uns
moments la màgia va ser la gran aliada de
la il·lusió. La situació sanitària ens aconsellava que aquest any no féssim cavalcades,
atès la gran quantitat de persones que s’hi
agrupen, enguany, però, la nit més màgica
de l’any es va convertir en un viatge gràcies
a l’esforç d’un equip de treballadores i treballadors de l’Ajuntament, així com totes les
persones voluntàries, i també de tothom qui
ha pogut gaudir d’aquests moments màgics
a Can Luna.
D’altra banda, el dia 5 de gener van arribar les primeres dosis de vacunes contra
la Covid19 a la Garriga. En aquest cas el
Departament de Salut de la Generalitat ha
començat aquest període de vacunació a
les residències de gent gran, concretament
a la de la Mare de Déu del Pilar, però ja és
un procés que no s’aturarà: residents i personal laboral d’aquests centres seran els
primers garriguencs a vacunar-se. I malgrat
que el gener també es desperta amb noves
mesures preventives contra el coronavirus,
tenim la certesa que cada cop som més a
prop del final.
Ens caldrà més esforç i també compromís
col·lectiu perquè són els aliats bàsics per
superar tots els entrebancs, com han fet,
per exemple, les escoles i els instituts, la
comunitat educativa a qui felicitem i agraïm
l’esforç dut a terme durant aquest primer
trimestre: mares i pares, nenes i nens i professorat, perquè entre tots hem fet possible
que els centres escolars romanguin oberts
i hem pogut garantir el dret bàsic a l’educació i també la socialització d’infants i adolescents.
Nosaltres seguirem treballant en tots als
fronts, al costat de la ciutadania i mirant que
el 2021 sigui l’any que controlem el virus i
es puguin consolidar molts projectes per a
la comunitat. Estem a punt per tornar a engegar tot el que tenim aturat, esperant que
les autoritats de salut ens indiquin que ja hi
ha seguretat per a tirar endavant.

Sovint ens oblidem que de violències n’hi
ha de molts tipus: en general és fàcil identificar les violències per assassinat, agressions físiques, etc. Però n’hi ha de menys
visibles i no per això són menys greus; en
són un exemple les humiliacions en públic o
privat i el menyspreu o xantatge emocional.
Des de l’Ajuntament, per tal de fer front a
aquests tipus de violències estructurals,
s’han programat una sèrie d’activitats amb
l’objectiu de poder prevenir, detectar i actuar
en suport a la víctima. Afrontar una agressió sovint és difícil, tant per la víctima com
per les persones del seu entorn i confiança.
Per tant, us animem a participar d’aquestes
activitats (Ajuntament de la Garriga/Servei
d’Informació i Atenció a Dones - SIAD).
En referència a la bretxa salarial, tot i haver-se reduït, encara se situa en el 23%
segons el darrer informe “Evolució de la
bretxa salarial de gènere a Catalunya”, que
recull les xifres del 2017. Més enllà de tenir
sous més baixos, les diferències laborals
entre homes i dones es demostren en altres
indicadors: les dones tenen en general contractes amb més parcialitat i més temporalitat i, com més llarga és la vida laboral, més
profunda és la distància entre sexes.
Així doncs, cal un compromís unitari de la
societat i de les administracions, en fets
i no només en fer servir paraules en clau
femenina, per garantir la vida digna de les
dones.
No oblidem les discriminacions per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere que comparteixen el
mateix origen que les desigualtats de gènere: el sistema patriarcal. Junts per La
Garriga, apel·la als homes a no ser còmplices d’aquesta xacra. Volem refermar-nos
amb el compromís per “eliminar des de
l’arrel” les violències masclistes i, sobretot, avançar en la construcció d’un model
d’abordatge de les violències sexuals.
Cal que encarem els reptes de futur que hi
ha pendents per tal d’assolir serveis i espais de qualitat, sense fissures, on no hi
tingui cabuda cap mena de violència masclista ni de gènere.
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Benvingut 2021! La Garriga
t’estava esperant!

Sobre la greu situació
econòmica de l’Ajuntament

Per un any nou d’esperança

Després d’un 2020 molt dur, on la pandèmia
ens ha fet veure la cara més agra de la
vida, on hem perdut molts garriguencs i
garriguenques (amics i amigues, familiars,
coneguts, veïns i veïnes), un 2020 on els
comerços del nostre poble i la restauració
han patit tancaments i on molts d’ells i elles
hores d’ara encara estan pagant els efectes
de la COVID.
Un any on el govern municipal ha passat de
ser d’esquerres a ser un híbrid recolzat en 4
regidors trànsfugues.
Un any on el govern municipal ha passat de
voler-ho fer tot a no fer res.
Un any on a l’oposició no se’ns ha tingut en
compte i fins i tot hem estat “alliçonats” al
propi plenari.
Què esperem del nou any?
En primer lloc i el més important esperem
que la vacuna de la COVID sigui molt
efectiva i poc a poc tornem a la normalitat.
Puguem ocupar les places, els parcs però
també tornar-nos a fer abraçades, petons i
sentir l’escalf de la gent que ens envolta.
Esperem que el govern entengui que no
són 10 els que formen el plenari sinó que
som 17 i per tant els grans temes de La
Garriga, que enguany se’n tractaran uns
quants, siguin consensuats: Contracte de
neteja equipaments municipals, abastament
d’aigua, escola bressol…
Esperem que d’una vegada per totes es miri
cap al comerç local i la restauració: que no
esperem al mes de novembre per aprovar
unes ajudes a corre-cuita i gairebé en temps
de descompte.
Esperem una mà estesa, col·laboració,
diàleg i respecte dins i fora del plenari.
Esperem que la ciutadania se senti reflectida
en la unitat d’aquells i aquelles que tenim
l’honor de representar-los.
Esperem que les ajudes de l’Ajuntament
arribin a tots els indrets on siguin
necessàries.
Nosaltres posarem de la nostra part per tal
que tot això sigui possible. Mai hem deixat
d’aportar i de treballar en aquesta línia, i ara
amb més motiu i ganes de fer-ho. Volem que
ens ajudeu a marcar les vostres prioritats
com a ciutadania i traslladar-les al plenari.
Volem ser la veu del ciutadà de peu, com ho
hem sigut el que portem de legislatura, com
ho hem sigut sempre que ens heu recolzat
per ser a l’Ajuntament.
No defallirem, compteu amb nosaltres per
aconseguir que aquest 2021 sigui un gran
any!

La situació de les finances municipals és
molt preocupant. Hi ha un desequilibri en els
comptes important –estructural li podríem
dir– entre els ingressos i les despeses. En
efecte, l’Ajuntament gasta més del que ingressa. Tot i que el pressupost municipal digui que els ingressos i les despeses són els
mateixos, en realitat no és pas una suma 0
com queda patent a la liquidació del pressupost de cada exercici. La de 2019 ja ens va
mostrar aquest desequilibri i s’espera que la
liquidació del 2020 sigui encara més gran a
causa de la incidència de la COVID-19 sobre les arques municipals.
Davant d’aquest panorama el pressupost
municipal del 2021 –aprovat només pels
membres del Govern Municipal– no ha corregit gens ni mica aquest desequilibri, ans
al contrari, persisteix en el mateix i ho augmentarà com es veurà en el futur. No pot
ser que en plena crisi el pressupost sigui
el més alt de la història de la Garriga amb
gairebé 20 milions d’euros, que no hi hagi
una sola mesura solvent per ajudar el nostre
teixit empresarial en aquest pressupost, ni
plans de contingència, que alguns serveis
bàsics que dona l’Ajuntament no hagin cobert el seu cost en la seva totalitat a l’espera
de suplementar-los vagi vostè a saber de
quina manera i, no menys important, que el
45.57% del pressupost es dediqui a pagar
nòmines. Un ajuntament que dedica aquest
enorme percentatge del seu pressupost a
pagar personal té un problema.
Això fa que obrim el debat on replantejar-nos si cal que l’Ajuntament doni serveis
que no està obligat a donar, com tenir 3 escoles municipals (Música, EMAD, EME) que
ens costen una vegada descomptats els
ingressos per taxes i subvencions d’altres
administracions més d’un milió d’euros; en
detriment d’altres serveis que sí que ha de
donar. Des de Cs no parlem del tancament
de les escoles municipals però si d’un replantejament del model actual que és inviable.
Amb aquest panorama ens trobem amb partits que insisteixen en municipalitzar qualsevol servei susceptible de ser-ho. Cal ser
realista i no enganyar a la ciutadania: amb
el problema dels comptes de l’Ajuntament
actual no es podrà municipalitzar res en
aquesta legislatura. No es pot municipalitzar
la neteja dels locals municipals, la zona blava, el servei d’abastament d’aigua potable o
el servei d’escola bressol Les Caliues perquè no hi ha diners per assumir-ho.
Calen doncs reformes profundes en l’elaboració del pressupost i nosaltres ens oferirem
al Govern per dur-les a terme. Veurem si estan disposats a fer-les.

Tots coincidirem que aquest any 2020 l’hem
d’esborrar de la nostra memòria. S’ha esdevingut una pandèmia que s’ha endut a
milers de persones i que ha malferit severament l’economia, afectant greument molts
sectors productius cabdals per al desenvolupament econòmic del nostre país. Entrem
en un any nou ple d’esperança, malgrat encara les dades actuals no són gens bones,
però la vacuna desenvolupada en temps rècord i la responsabilitat de tots plegats ens
ha de permetre gradualment recuperar la
salut perduda per molts i, així mateix, l’activitat econòmica i el teixit productiu els quals
estan sota mínims en aquests moments.
No podem, però, estar satisfets amb la gestió d’aquest govern. En aquesta carrera de
fons que és la vacunació progressiva de la
ciutadania, s’ha pecat de falta de previsió
i d’una alarmant improvisació que no ens
podem permetre. Com tampoc ens podem
permetre, en la situació que estem patint, la
nefasta gestió de la rave de Llinars posant
en perill la salut i la seguretat dels catalans
i catalanes.
Malgrat tot, hem de ser optimistes i avançar
positivament cap a un nou any que esperem serà, sens dubte, millor que el que ens
ha precedit.

