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L’Ajuntament guanya nous espais per a usos municipals
El Servei Local d’Ocupació i Promoció Econòmica es traslladen a Can Raspall
Les instal·lacions de l’edifici modernista Can Raspall han retornat a l’Ajuntament, que hi ha traslladat alguns dels seus
serveis. L’equipament acull des d’aquest mes el Servei Local d’Ocupació i les següents àrees de Promoció Econòmica:
Comerç, Emprenedoria, Consum, Empresa i Indústria. També
s’estudia ubicar-hi Turisme i Patrimoni.
La falta d’espais i de sales d’atenció al públic és una de les
grans mancances actuals al consistori, i es treballa per solucionar-la. Un primer pas en aquest sentit ha estat la recuperació de Can Raspall per a usos municipals, que ha permès
alliberar zones a la casa consistorial. A curt termini, també
és previst canviar la ubicació de Serveis Socials. Pel que fa a
l’Espai Jove, se situarà a Can Luna.
L’objectiu últim d’aquestes actuacions és millorar l’organització municipal i, conseqüentment, oferir un millor servei a
la ciutadania. Alhora, l’equip de govern considera encertat i

positiu que un edifici tan emblemàtic com Can Raspall esdevingui la seu de Promoció Econòmica. També celebra que
l’equipament torni a tenir usos públics i adreçats al conjunt
de la població.
Un edifici amb història
L’edifici de Can Raspall (1903) és una construcció modernista
i la primera obra de Manuel J. Raspall (de fet, era la casa
medieval on va néixer la seva mare). Des de la restauració
que s’hi va fer al 2007, es va unir a la finca de Can Mayol, obra
noucentista del mateix arquitecte. Actualment l’equipament
consta de 3 plantes i un pati, i compta amb una sala noble,
diversos despatxos, sales de reunions i una sala d’actes.
Des de l’any 2015, la Fundació Martí l’Humà (FUMH) feia ús
d’aquestes instal·lacions per a la seva activitat, però el conveni de cessió gratuïta de l’espai va finalitzar al maig, després
que el Ple de febrer aprovés no renovar-lo.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “La recuperació de Can Raspall com a equipament municipal destinat exclusivament a usos municipals és una gran

notícia pel poble. El trasllat de les àrees de Promoció Econòmica i del Servei Local d’Ocupació és tota una declaració
d’intencions: volem generar sinèrgies que beneficiïn la ciutadania.”
JUNTS: “Estem d’acord amb qualsevol canvi que suposi una millora o benefici al ciutadà. Ens agradaria poder consensuar
i definir els usos de tots els espais municipals, per tal d’optimitzar-los, i no de manera unilateral com s’està fent, ja que
potser hi ha àrees que podrien gaudir d’espais en millors condicions, segons les seves casuístiques i, en canvi, es troben
com un pedaç en alguna instal·lació municipal.”
CUP: “Esperem que el trasllat del personal de l’àrea de promoció econòmica i del Servei Local d’Ocupació a Can Raspall
serveixi com a impuls d’un servei molt necessari en temps de crisi, i remarquem la necessitat de crear una borsa de
treball juvenil”.
PSC: “En aquesta legislatura s’havia de fer una reordenació dels espais municipals consensuada entre tots els grups
polítics. La recuperació de Can Raspall havia de ser-ne un dels primers passos. El govern segueix fent sense deixar-nos
participar.”
C’s: “Ah, s’han traslladat? Sort en tenim de la premsa local i comarcal, ja que és així com ens assabentem del que fa (quan
fa alguna cosa més enllà de prorrogar contractes) el Govern d’ERC, el mateix que va dient que té una comunicació fluida
amb l’oposició.”
Grup de Regidors No Adscrits: “Els 4 regidors no adscrits valorem molt positivament el retorn de la totalitat dels espais de
Can Raspall per a ús de l’ajuntament. La correcta atenció als ciutadans de la Garriga requereix d’una bona estructura, on
els espais han de complir amb les noves mesures implementades arran d’aquesta pandèmia. Així que sumar espais als
ja existents dins l’estructura municipal comportarà un millor servei als nostres veïns i veïnes.”
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Setembre

Nou curs polític i escolar

El Pla Especial del Riu Congost

El mes de setembre, amb el retorn a la feina
i a l’escola, representa un començament de
cicle en la vida de la majoria de nosaltres.
La situació de crisi sanitària, amb el risc
de rebrot amenaçant-nos, fa que enguany
aquest curs esdevingui especial i complicat. Però el comencem amb tota la il·lusió,
i amb la consciència que educació, cultura
i esports són puntals bàsics d’una societat
que vol avançar. En efecte, la premissa
que seguim és la de recuperar la normalitat. Hem treballat molt perquè tots aquests
àmbits comencin el curs amb les eines que
garanteixen la seguretat per a dur a terme
l’activitat.
Hem ofert als equips directius de les escoles i a les associacions de mares i pares el
nostre suport, així com l’ajut al nostre abast,
per tal que puguin fer la seva tasca amb els
recursos que els apropin a la normalitat.
Aquest convenciment també l’hem projectat a la resta d’àmbits que afecten infants,
adolescents, joves, persones adultes i gent
gran. Durant l’estiu i el setembre hem posat en marxa el casal municipal de lleure i
l’esportiu perquè era imprescindible, després del confinament, tenir l’abast de tothom
l’eina bàsica en la socialització dels infants:
l’educació en el lleure.
I també hem ofert ajut i assessorament als
clubs esportius de la Garriga. Durant l’estiu
els pavellons esportius han estat disponibles a la represa d’activitats, amb normes
d’higiene molt estrictes, però oberts a l’activitat. Tots els equips han pogut començar
els entrenaments i les sessions de pretemporada seguint uns protocols que hem treballat des de l’àrea d’esports, d’acord amb
els consells de les federacions i del govern.
Aquest àmbit, l’esportiu, també és un pilar
bàsic en la cohesió social, i per això pren
tant de relleu.
Desgraciadament, però, vam haver de suspendre la Festa Major, el Corpus, i tantes
altres activitats, molt més enllà del nostre
desig. Mentre no hi hagi garanties de seguretat en l’acumulació de persones, serà molt
difícil tornar també a la normalitat en l’àmbit
cultural i el lleure espontani. Però seguim
treballant per fer-ho possible.
Setembre serà setembre si hi posem de
la nostra part, i esdevindrà l’inici de noves
maneres de relacionar-nos i de viure, si
cadascú de nosaltres aporta el millor de si
mateix. Tothom haurà de fer la seva feina, a
l’administració li tocarà preveure i resoldre,
però a la ciutadania complir estrictament les
normes de seguretat: mascareta, desinfecció, distàncies...

Aquest setembre encetem un nou curs escolar, però també un nou curs polític amb
unes eleccions al Parlament de Catalunya
a la cantonada.

Aquests últims mesos hem viscut diferents
situacions de risc relacionades amb els rius
al nostre país: el temporal Dana que va afectar al riu Francolí, l’explosió d’una indústria
química a Montornès del Vallès amb la conseqüent contaminació que es va produir al
riu Besòs, i el temporal Glòria que va afectar directament al riu Congost i va posar en
alerta el nostre municipi pel risc d’inundació.

Com dèiem al Garric anterior, la comunitat
educativa té de nou un repte a l’hora d’encarar aquest nou curs escolar en plena pandèmia de la Covid-19 que, malauradament,
en condiciona el seu funcionament. Hem de
fer costat a l’equip docent en tot moment,
comptant amb que hi haurà inconvenients i
dificultats per a tothom: mestres, alumnes i
famílies.
Estem segurs que els centres educatius seguiran totes les recomanacions i aplicaran
les mesures per a evitar al màxim els contagis i tot plegat, amb uns recursos molt limitats. Siguem comprensius, pacients i posem
el nostre gra de sorra per a fer les coses
més senzilles per a tothom.
I també s’obre un nou curs polític a les portes d’unes eleccions al Parlament, on la
nostra força política es presentarà amb el
nou projecte liderat pel President Puigdemont, anomenat Junts.
Encetem aquest nou curs molt il·lusionats,
amb força, amb els lideratges clars i les conviccions intactes. Comptem amb vosaltres!

La pressió urbanística, tant residencial com
industrial, i les infraestructures han fet que
el riu Congost hagi quedat encaixonat i que
no s’hagin respectat les zones inundables.
No podem d‘oblidar que els rius són dinàmics i necessiten el seu espai. S’han d’ordenar els espais inundables amb el nou
POUM i desenvolupar el Pla especial del
riu Congost.
Des de la CUP hem aconseguit que en els
pressupostos del 2020 s’incorpori una partida per aquest Pla especial que té com a
objectius l’ordenació de l’espai, la regularització dels usos i activitats, i la naturalització
del riu.
Volem un espai natural per gaudir, i on alhora es recuperi la fauna i la flora autòctona
del riu. Un eix de comunicació i connector
biològic, de recuperació del bosc de ribera
amb l’eliminació de les espècies exòtiques,
que no són del nostre entorn, i la recuperació de la vegetació natural, on es protegeixi
i es potenciï la fauna autòctona creant nous
hàbitats naturals.
Aquest pla especial també ha d’establir les
directius ambientals que promoguin la protecció de la qualitat de les aigües, revisant i
establint els criteris necessaris per tal d’evitar-ne la contaminació.
El pla especial ha de ser una oportunitat per
a la participació ciutadana, on tothom pugui
dir la seva respecte a un espai que és de
tots i per a tots. Un espai natural que s’ha
de preservar, millorar i d’integrar al municipi.
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Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)

Anem per feina! El PSC al Carrer!
Comencem un nou curs polític amb la incertesa que ens generen els temps que estem
vivint. Un curs polític que arriba també amb
la novetat del nou equip de govern que es
va fer efectiu al ple de juliol, on ERC va decidir trencar definitivament amb la possibilitat
de fer un govern d’esquerres i progressista i
apostar per la incertesa d’un pacte on preval
el transfuguisme.
Durant aquest primer any, el nostre paper
ha estat el de donar equilibri a un govern
municipal que estava en minoria a canvi
d’uns acords de les propostes que ens fèieu
arribar els garriguencs i les garriguenques.
Aquests acords han quedat en l’oblit i no
s’han acomplert, però nosaltres no defallim.
Volem seguir escoltant les vostres propostes
i seguirem apostat per visualitzar les vostres
preocupacions, perquè al cap i a la fi, aquest
és el nostre principal objectiu. Aquest primer
any hem fet reunions amb entitats i veïns i
veïnes a títol personal.
Seguirem utilitzant aquestes eines per a
poder-vos escoltar i canalitzar les prioritats
dels nostres veïns i veïnes. Nosaltres vam
dir que aquesta era una legislatura plena
d’oportunitats i va passar el temps i comencem a veure que aquesta serà una legislatura de desenganys. La legislatura que havia
de marcar els objectius de la Garriga en els
propers 10 anys, està entrant en fallida i les
previsions econòmiques, fan que els temps
que hem de viure siguin encara menys esperançadors.
És per aquest motiu que es fa encara més
important definir uns objectius estratègics
clars; deixem les paraules buides per començar a marcar el futur de la Garriga.
Aquest és el nostre paper. Tot i que som
escèptics, ja ho hem fet. Seguim estenent
la mà al govern municipal. Una mà que no
han volgut agafar durant les crues setmanes que tots i totes hem viscut i han tirat pel
dret sense el suport dels grups polítics de
la oposició.
Els temps viscuts ens han de fer més forts.
Hem perdut pel camí molts veïns i veïnes,
familiars, amics... Això ens ha de fer mirar cap endavant i anar tots i totes a l’una.
Ells i elles s’ho mereixen. Tots i totes ho
mereixem i des dels Socialistes de la Garriga, seguirem apostant per la proximitat i
el municipalisme, tots i que alguns, segons
sembla ser després de veure algunes entrevistes que s’han publicat als mitjans de
comunicació, segueixen vivint en el conflicte constant, deixant de banda les polítiques
municipals.

Els garriguencs mereixem un
Govern Municipal que no ens
menteixi
L’estiu ens ha portat a la Garriga la major
estafa política des de la restauració dels
ajuntaments democràtics a l’any 1979.
Una estafa on ERC ha fet de l’enaltiment
del transfuguisme polític un eix de la seva
manera d’entendre com governar el nostre
municipi. ERC ho ha fet justificant i sentint-se orgullosos d’incorporar 4 regidors no
adscrits al Govern, moment en què deixen
de ser no adscrits per ser trànsfugues polítics tal i com es reconeix a l’Acord sobre
un codi de conducta política en relació amb
el transfuguisme a les Corporacions Locals.
Un acord que va signar ERC al 2006 i que
no ha tingut miraments a l’hora d’incomplir-lo. Val a dir que sembla ser el tarannà
comarcal d’ERC, el d’anar tirant de trànsfugues per governar ho han fet a Sant Fost de
Campsentelles i ara al nostre poble. Una Alcaldessa que ha reconegut públicament que
si aquests 4 regidors estiguessin a Junts per
la Garriga no haguessin pactat. Què ha canviat perquè aquests 4 regidors ex de Junts,
en especial el portaveu Sr. Pubill que va fer
intervencions molt dures contra el Govern,
avui estiguin al Govern? Doncs simplement
les ganes de desestabilitzar el seu rival polític dintre de l’espectre independentista,
posant per sobre polítiques que es fan a
Barcelona per sobre del municipalisme, per
sobre de la Garriga.
Els garriguencs i garriguenques mereixem
un Govern que no ens menteixi. Això ho
hem dit als dos darrers plens municipals. El
Govern ens ha mentit quan a principi de legislatura volia ser un govern dialogant amb
voluntat d’arribar a acords amb tothom. El
Govern d’ERC ha tingut la mà estesa per
part de Cs i resta de l’oposició durant tota
la crisi de la COVID-19. Però ha estat el Govern i no l’oposició, qui ha trencat qualsevol
voluntat d’enteniment. Hem estat gairebé
dos mesos sense comissions polítiques on
treballar temes importants com el contracte del subministrament de l’aigua, la gestió
dels residus, o un pla integral de xoc contra
la COVID-19 que el govern d’ERC no ha volgut fer tot i que Cs li havia dit d’on podríem
treure els 300.000 € per aquest pla. La realitat ha estat que mentre nosaltres reclamàvem aquests espais de treball, ERC estava
acabant el pacte del nou Govern i preparant
el discurs de “junquerisme” demagògic per
dir que ells ho fan tot bé i que la culpa és
de l’oposició que no col·labora. Menteixen
i nosaltres els ho em demostrat als plens
municipals.
En fi, del diàleg amb tothom hem passat al
Govern més car de la història garriguenca.
Vora 350.000 € any en sous amb resultats
decebedors.

Un projecte per la Garriga i pel
futur de la seva gent
Aquest estiu no haurà estat per molts un
estiu normal. Molts àmbits de la nostra vida
que consideràvem immutables han trontollat
i hem hagut d’assimilar massa coses.
Una pandèmia ha fet remoure els fonaments
de la nostra societat, ens ha fet vulnerables
i fràgils i ens ha obligat a diferenciar l’important del que no ho és, l’essencial del
superflu. Conceptes com vida, salut, feina,
responsabilitat social, solidaritat, tornen a
demanar la nostra atenció i el seu paper a
les nostres vides.
Haurem de reinventar la nostra societat i
això no és fàcil, però el cert és que la nostra societat estava ja malalta i la crisi, unes
vegades econòmica, d’altres financera o de
legitimitat política, vivia entre nosaltres per
més que fèiem de no veure-la; el nostre entorn, mica a mica i de manera inexorable,
havia perdut el nord.
Això és així i tot i això, els que participem
d’una manera o altra de la vida política de
la Garriga, no vàrem poder estalviar-nos el
darrer ple. Un ple on el gran problema que
surava i apareixia a cada moment, entre les
línies del discurs polític, era el retret.
El retret als que vàrem creure, errats o no,
que podíem representar el nostre poble
millor posant per damunt de pertinences i
ideologies, sovint massa difuses, la fidelitat
a un programa i a les necessitats de la nostra gent.
Molts deien, sense ruboritzar-se, preferir un
govern en minoria i sols els faltava dir: “Així
no perdem la nostra capacitat d’influenciar
i de condicionar el govern”. Nosaltres, no.
La nostra aposta és un govern fort, com ho
és ara, on tothom hi ha de poder ser doncs,
ja que els problemes d’avui son reals i requereixen consensos, majories i governabilitat, perquè no hi ha solucions fàcils ni
ràpides.
Venen temps complicats i nosaltres serem a
la taula, hi serem per abordar els problemes
i buscar les millors solucions, volem liderar
el futur i si per això cal compartir el lideratge
del present ho farem. I convidem des d’aquí
tothom a participar del nostre projecte, un
projecte per la Garriga i pel futur de la seva
gent.
Us desitgem el millor.

