El Consistori

Tornem la formació al lloc on li
pertoca: el centre d’interès local

Bona Diada i bon curs

Per una educació pública i de
qualitat, No al tancament de la
línia de P3 a l’escola Puiggraciós!

Des dels inicis de la present legislatura, hem treballat per ampliar l’oferta educativa del municipi.
N’és un exemple l’aposta que s’ha fet per recuperar la Formació Ocupacional a la Garriga, un servei
que ja s’havia impartit amb èxit al nostre municipi
a finals dels anys 90 i que, inexplicablement, el
vam trobar desmantellat quan vam agafar les regnes de l’Àrea d’Educació l’any 2019.

Quan arriba setembre, vol dir que comença un nou
curs escolar, els nostres fills i filles van a l’escola i
institut, amics nous i moltes coses per explicarnos de l’estiu. Un estiu, com l’any passat, bastant
diferent, amb l’incertesa de com el Covid incidirà a
les aules. Però segurs que els mestres i comunitat
educativa faran el possible i més, com ja ho van fer
l’any passat, per garantir un bon curs. Gràcies a tots!

Aquest 2021 també hi ha hagut canvi al govern de
Catalunya i fa poc el Dept. d’Empresa i Treball presentava un Pla de Xoc en polítiques d’ocupació,
que incloïa incentius al mercat laboral i un impuls
a la formació professional i ocupacional.

La vacunació avança a bon ritme a tot Catalunya,
però des d’aquí fem una crida perquè els qui encara
no ho heu fet, ho feu. Per vosaltres, pels vostres i per
tots nosaltres.

Iniciem el curs escolar amb el tancament d’una línia
de P3 de l’escola Puiggraciós. Des de la CUP volem
mostrar el rebuig a la decisió anunciada pel Departament d’Educació, una decisió compartida per
l’equip de govern municipal. Tot i els eufemismes
del comunicat de l’alcaldessa en resposta a les famílies i la comunitat educativa que reclamaven el
manteniment de la línia, és evident que l’equip de
govern s’ha posicionat a favor del tancament. Així
ho va deixar palès en el Ple del mes de març en el
qual ERC i els regidors no adscrits van votar en contra d’una moció de rebuig al tancament.
Creiem que d’aquesta decisió se’n poden derivar
problemes que debiliten l’escola pública al municipi i afecten directament les famílies. El tancament
pot afectar a 6 infants del municipi. Una de les persones afectades ja va ser designada a una escola
privada concertada mentre que dues no constaven
a cap centre garriguenc.
Entenem que el descens de la natalitat s’hauria de
veure com una oportunitat per tal de baixar ràtios
i millorar la qualitat del servei. El Departament
d’Educació, amb la complicitat de l’equip de govern
municipal, ha defugit aquesta oportunitat fent servir la baixada de la natalitat per encobrir retallades
dels nostres serveis públics.
Volem assenyalar que amb aquesta decisió se saturen les aules amb la màxima ràtio permesa, i, a més,
cal tenir en compte que no s’haurien de superar
més de 20 persones per aula per garantir les mesures sanitàries. Cal assenyalar també que la manca
de places vacants pot provocar que ens quedem
sense capacitat de donar resposta a les necessitats
d’escolarització sobrevingudes durant el curs 21-22.
Volem donar tot el suport a la comunitat educativa
i a les famílies mobilitzades en defensa de l’escola
pública i contra el tancament de la línia de P3. Considerem que qualsevol govern que es digui “d’esquerres” té l’obligació de vetllar per la reducció de
ràtios en l’escola pública, facilitant la tasca docent i
millorant la qualitat educativa.

Al govern de la Garriga i al govern de Catalunya, la
gent d’ERC hi hem vingut a treballar per les persones. Per això a la Garriga l’anunci d’aquest Pla
de Xoc ens agafa amb els deures fets: des de les
Àrees de Promoció Econòmica i d’Educació, s’ha
desenvolupat el projecte d’“Escola d’Adults de la
Garriga” (Ed’A), per reunir tota la formació d’adults
–reglada i no reglada- que s’ofereix al municipi.

El Garric I setembre-octubre 2021 I núm. 199

Aquest treball s’ha materialitzat, entre d’altres,
amb l’oferta per primera vegada a la Garriga del
Curs de Preparació per a obtenir el Graduat en
ESO per a adults, amb el Curs de Primer Nivell
AcTIC, amb les diverses formacions on-line per a
emprenedors i usuaris de l’SLO, i amb la creació
d’un espai web que recull tota l’oferta formativa
del municipi, amb una aula virtual que farà compatible la formació presencial amb la formació en
línia de les persones adultes (https://eda.lagarriga.cat).
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I ben aviat, en aquesta oferta formativa hi podrem
sumar la Formació Ocupacional amb el suport del
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat
de Catalunya.
En paraules del MHP Pere Aragonès, “cada persona que aconsegueix avançar, construir un projecte
de vida digne, amb una feina amb unes condicions
dignes, suposa una victòria per a la nostra societat”. I des dels governs republicans treballem de
forma incansable per assolir el màxim de victòries
en aquest sentit.

Però també s’inicia un nou curs polític, amb la Diada
que celebrarem reivindicant la fi de la repressió i
sobretot avançar cap a la independència. Objectiu
que, hem d’encarar amb perseverança i optimisme.
Ningú mai ha dit que això seria senzill i no podem
caure en el desànim. Cada dia veiem els nostres
companys que van passar 3 anys a presó, recordantnos que cal perseverar i preparar-nos quan sigui el
moment oportú.
Probablement la taula de diàleg ens portarà la
constatació que l’Estat Espanyol no està disposat
a resoldre políticament la situació de Catalunya,
per això és important del què parlem. Més enllà
de transferències pendents, les inversions en
infraestructures que fa anys i panys que es reclamen
arreu del territori i moltes altres temes importants, la
taula de diàleg ha de servir per encarar una solució
política, amb un referèndum acordat que sigui la
voluntat democràtica del poble de Catalunya. Cas
contrari, ja tenim el resultat de l’1O.
I aquí a la Garriga, venen uns mesos on l’equip de
Govern d’ERC + trànsfugues tenen la oportunitat
de canviar de tarannà, amb un diàleg més obert
sobre les ordenances municipals, el nou model
de recollida de la brossa porta a porta, el pla de
mobilitat i altres temes que estan pendents de
resoldre’s.
Us convidem a participar en tots els actes que
s’organitzen en motiu de la Diada, que ha de ser
festiva, reivindicativa i il·lusionant. Com sempre,
nosaltres us oferirem les havaneres al vespre de l’11
de setembre.
Bona Diada i bon curs escolar a tots i totes!

web: www.esquerra.cat/lagarriga
twitter: @ercambacord
facebook: ercambacord
instagram: @ercambacord
@: lagarriga@esquerra.cat

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga

Nou curs polític. Noves formes de
fer les coses?

Poner pie con pared contra el
aumento de la presión fiscal

Piles carregades al 100% per a
l’inici d’un nou curs polític

Com es tradició el mes de setembre dona inici al
nou curs polític. Un nou curs que vindrà marcat, si
no hi ha canvis, per la superació de la COVID19. Hem
passat un estiu on, tot i que han estat més lleus, han
seguit les restriccions i tenim ganes d’una tornada
a la normalitat.
Serà clau que tots els sectors de la Garriga treballem
per a sumar en aquesta nova realitat. I perquè això
sigui real, el tarannà del govern local ha de ser un
altre. Fins ara, han deixat fora de joc als grups de la
oposició, que tot i voler sumar se’ns ha menystingut.
Hi hauran projectes immediats, però d’altres que
representaran reptes grans que dibuixaran el futur
del nostre municipi. Tot i que es vulgui desdibuixar,
per l’excés de cels del govern municipal, els socialistes volem sumar-nos i aportar. El consens ha de ser
prioritari durant aquesta segona part del mandat,
perquè sinó seguirem perdent oportunitats.
Les ordenances i pressupost 2022 son claus per
aquesta legislatura. S’ha de pal.liar la realitat econòmica municipal, amb unes finances cada vegada
més malmeses. Actuar amb responsabilitat i marcar
les prioritats reals i no les pautes electoralistes. No
creiem que endeutar-se i anar apujant els impostos
als nostres veïns i veïnes, sigui una forma positiva
de fer. La racionalització ha de ser prioritària.
Nosaltres ho tenim clar; els nous contractes dels
serveis municipals, prioritzar les inversions, veient
les necessitats reals i no les necessitats electoralistes i una pedagogia sobre els canvis de models en
alguns serveis, com la recollida d’escombraries. I
seguirem fent com sempre. Posant-nos al costat del
govern municipal. Ajudar, perquè l’esforç de tothom
sigui en benefici dels garriguencs i les garriguenques. De moment no ens han volgut aquí. Ens han
volgut apartar. Però les ferides les cura les ganes
que tenim des dels Socialistes de poder ajudar a
tothom.
Nosaltres estem com sempre, a disposició de treballar, el govern també?

Con el fin del verano y de las vacaciones llega la tan
temida vuelta al cole para muchas familias. Una
suerte de cuesta de enero postvacacional podríamos llamarla.
Este año si cabe va a resultar todavía más dura. En
efecto, con el precio de la luz en récords históricos,
el aumento de los combustibles, el de los alimentos
básicos y tantas cosas más de nuestro día a día que
van a tensionar más las economías de muchos de
nosotros.
Un hecho que ayudaría a quienes vivimos en La
Garriga sería que nos aliviaran la presión fiscal municipal, una de las más altas de la comarca. Lejos
de eso, el Gobierno de ERC con la suma de los tránsfugas de Junts -hoy autodenominados 100 % la Garriga- ha ido aumentando esa presión fiscal desde
que gobierna para intentar paliar un presupuesto
municipal que no cuadra y que arroja balances negativos. Recordemos los aumentos de IBI, tasa de
basuras, alcantarillado o licencias urbanísticas por
poner algunos ejemplos.
Este otoño se vuelven a revisar las ordenanzas fiscales, es decir, los impuestos y tasas que nos pagamos
al Ayuntamiento. Mucho nos tememos que, dada la
deriva económica de este gobierno municipal de
ERC, aprovechen para masacrarnos con una nueva
subida de impuestos y tasas municipales (de aquellos que todavía pueden subir porque ya tienen muchos a tipos máximos).
Desde Cs volveremos a poner en pie con pared con
este tema. No puede ser que la mala gestión que
está haciendo ERC del presupuesto municipal, con
el enorme aumento de gasto en personal y el endeudamiento disparado vía créditos bancarios (4.5
millones de euros en 2 años) tengamos que pagarlo
con un nuevo aumento de la presión fiscal.
Si el gobierno de ERC insiste en su vía de ser un
auténtico depredador fiscal se encontrará la firme
oposición de Cs. Vamos a insistir en bajar la presión
fiscal de impuestos como el IBI o tasas como la de
la comunicación previa de obras (lo que se paga al
ayuntamiento por obras en nuestra vivienda). Y lo
vamos a hacer porque se puede y debe hacer.

Tornem d’unes vacances que esperem que ens hagin servit a tots i a totes per carregar piles i encarar
un inici de tardor que desitgem que sigui ben diferent del que vam viure l’any passat. Dependrà de
tots nosaltres que així sigui.
El retorn a les escoles com a exemple de l’èxit en l’esforç col·lectiu i la responsabilitat del compliment
de les mesures sanitàries, s’ha de seguir mantenint
ara més que mai, amb l’inici del nou curs escolar.
Amb una nova advertència dels experts de l’alt risc
de patir una nova onada de contagis durant aquesta tardor, necessitem que augmentin ràpidament
els índexs de vacunació per tal de protegir el nostre sistema sanitari, per tal de no haver de fer més
passos enrere. L’esforç permanent que estan fent
els nostres sanitaris i en general tots els treballadors
i treballadores dels sectors essencials, a la vegada
del cost que ens està ocasionant a la cultura, als
nostres comerços de proximitat, a la restauració, a
les nostres empreses, i a l’economia en general, ens
ha d’instar a tots i a totes a pensar en el bé comú, a
confiar en la ciència i a vacunar-nos.
És per això que fem una crida als garriguencs i garriguenques que encara no s’han vacunat i dubten
de fer-ho, per tal que es vacunin. Si volem que la
situació segueixi millorant, el millor garant per a fer
front a la pandèmia i a les seves conseqüències és
la vacunació.
Si volem tornar a retrobar-nos a les places, si volem
tornar quant abans a la normalitat, protegim-nos i
sobretot, vacunem-nos!

web: lagarriga.socialistes.cat
twitter: @PSClaGarriga
facebook: partit.delssocialisteslagarriga
instagram: @psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ
100% LA GARRIGA
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