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2022, un any esperançador

L’escola catalana

La memòria dels esparvers

El 2022 comença amb els pressupostos municipals de la Garriga aprovats puntualment, de
manera que seran vigents a partir de l’1 de gener.
Això permet a l’equip de Govern encetar el punt
àlgid del mandat amb els recursos suficients per
respondre a les demandes i les necessitats del
poble, i amb una dotació d’1,8 milions d’euros
més que l’any que tanquem.

Un cop més L’escola catalana ha sofert una nova
agressió del Tribunal Suprem d’Espanya, que
dona l’aval a la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, quan obliga tots els centres
educatius catalans a fer un mínim d’un 25 % de les
classes en castellà.
Aquesta sentència representa un atac més a la
nostra llengua i cultura, que com qualsevol altra,
hauria d’estar considerada patrimoni immaterial
de la humanitat. Arriba en un moment en que l’ús
del català a l’escola i al territori en general està
baixant. Els lingüistes, els experts en la matèria,
ens avisen que el català a diferència de dècades
passades on s’havia avançat molt en l’àmbit social,
especialment gràcies a la immersió lingüística
i mitjans de comunicació, com. TV3, CatRad o
diaris, actualment hi ha un retrocés en el seu ús.
Davant d’aquest escenari tan preocupant cal
recordar que el model d’immersió lingüística
és un model d’èxit àmpliament demostrat, que
garanteix la cohesió social a Catalunya i els atacs
reiterats a aquest model es tradueixen amb atacs
a les llibertats de les persones.
Catalunya sempre ha estat terra d’acollida i
ha respectat les cultures i les llengües dels
nouvinguts, però és evident que l’estat espanyol
no fa el mateix amb les diferents llengües i cultures
que miren de conviure dins el seu territori.
En aquest sentit, és fàcil arribar a la conclusió
que fins que Catalunya no tingui un estat propi, la
seva llengua i cultura estaran en perill permanent,
amb el risc que la convivència es vegi greument
afectada.
No oblidem les paraules del ministre Wert quan
va declarar que “Tenemos que españolizar los
ninos catalanes”. Utilitzar l’escola i en definitiva,
els docents, infants i joves per a fer mal a la
llengua catalana, amb l’objectiu de desestabilitzar
i fracturar la cohesió social i la convivència a
Catalunya és del tot inadmissible, d’extrema
gravetat, antidemocràtic i repugnant.
Des de Junts donem suport a les iniciatives que
les direccions de les escoles i claustres escolars
prenguin d’oposar-se i fer-se insubmissió per
aplicar la sentència.
Malauradament anem enrere i ens fan reviure
temps pretèrits. Nosaltres diem ben clar i català:
PROU!

Cap als volts de les 15h del 29 de gener del 1939
la Garriga era bombardejada per dues esquadrilles d’avions italians Savoia S-79, coneguts com a
esparvers, culpables de la mort d’una quinzena de
persones així com de nombrosos desperfectes en
el poble. També altres pobles de la comarca com
Cardedeu, el Figueró, les Franqueses, Granollers,
Mollet i Sant Celoni van ser víctimes de bombardejos del bàndol feixista.
Tot i que la memòria del bombardeig va ser silenciada durant la dictadura, ja fa temps que es
treballa per anar-la recuperant, i es fa visible pels
carrers amb les llambordes que ens recorden on
van caure les bombes, el refugi antiaeri, els actes
de commemoració anuals, treballs d’investigació,
etc. I tot això és necessari perquè el passat ens ha
de servir de brúixola pel futur i prendre consciència per no repetir els mateixos errors, sobretot en
dies en què sembla que el feixisme va en alça a Europa, i en un Estat espanyol on encara resten per
jutjar molts crims del franquisme i qui hi vol furgar
es troba amb la negativa dels tribunals.
Tot plegat fa evident que la lluita antifeixista és
més necessària que mai i una de les armes més
potents amb què comptem és la memòria. És per
això que des de la CUP vam presentar una moció
per donar continuïtat a la campanya “Bombes
d’impunitat” a la qual el nostre consistori ja s’havia
adherit el 2017, quan la vam presentar per primera
vegada. Amb aquesta es vol exigir als governs italià i alemany la seva responsabilitat institucional,
l’acceptació del rescabalament simbòlic i material
de les poblacions agredides i el sotmetiment de
les seves polítiques a la garantia de no repetició.
Lluitem doncs perquè la lluita antifeixista i la
memòria continuï ben viva en el nostre país. Per
aconseguir-ho, haurem de ser fidels a la divisa
d’Estellés: ens cal un poble unit, alegre i combatiu.
A la CUP la fem nostra i us convidem a la Calçotada
antifeixista del 19 de febrer, una jornada festiva de
reivindicació i memòria!

Hi arribem després d’haver superat obstacles
importants, i ens sentim satisfets de la capacitat
d’afrontar els imprevistos més grans que ens podíem imaginar. Hem ajudat els negocis locals a
atenuar els efectes econòmics de la pandèmia,
així com a molts particulars que n’han patit les
pitjors conseqüències. I seguim donant suport al
govern sense renunciar als propòsits de fer molt
més per la Garriga i que ens van portar a assumir
l’alcaldia el juny del 2019.
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L’any que ve l’equip que lidera Dolors Castellà
destinarà mig milió d’euros a l’ampliació o accessibilitat de voreres a moltes zones del poble;
també es millorarà la neteja dels carrers i farem
un més bon manteniment dels parcs i jardins; es
posarà en pràctica el Pla de Mobilitat elaborat
també de forma participada; i seguirem aplicant
solucions sorgides de les converses a les trobades veïnals. Això, junt amb l’inici de la recollida
de residus porta a porta, evidenciarà la voluntat
de fer créixer la qualitat de vida a la Garriga. Podem parlar igualment de l’avenç en qüestions
com la construcció d’habitatges socials i del projecte del futur tanatori.
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Aquest any vinent també veurem avançar el parc
ludicoesportiu de Can Terrers, un espai clau de
l’Anella Verda de la Garriga per al lleure: a les pistes d’atletisme i de ciclocròs actuals s’hi afegiran
camps poliesportius oberts a tothom, junt amb
d’altres elements per passar una bona estona
amb família i amics, o per celebrar-hi actes festius.
Entretant, l’equip de Govern segueix atent a
l’evolució dels efectes de la pandèmia. Amb la
voluntat que ningú es quedi enrere, i que tothom
es senti partícip dels avenços del poble, us desitgem unes bones festes i un molt bon any 2022.

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

Reclamen les urgències
nocturnes al nostre CAP!!!

El presupuesto de la incerteza

Comencem un nou any. 100% serà
amb vosaltres a peu de carrer

Aquesta frase ha sigut titular de molts articles del
PSC de La Garriga, ja ho vam fer al 2013, amb una
moció conjunta amb ICV i SI ( moció que part de
l’actual govern va votar en contra ) en la qual demanàvem restaurar les urgències del nostre CAP a
les nits. Moviment que va tenir un gran suport veïnal i a les xarxes socials però que finalment no va
tenir l’èxit que esperàvem i sis mesos després vam
perdre les nostres urgències nocturnes.
Posteriorment ho vam tornar a reclamar al 2019
amb una altra moció que analitzava la situació de
l’actual CAP, les seves mancances i les seves necessitats. unes necessitats que eren molt diferents
que les del 2013, tot i que la situació encara era
més greu i preocupant.
Arriba el 2020 i la pandèmia i tot allò que el PSC i
altres partits polítics portàvem temps anunciant es
converteix en una realitat. Les retallades en sanitat
i el tancament de molts serveis als nostres CAPS
va provocar que el sistema sanitari es tensiones
molt més ràpid del que l’hagués fet sinó s’haguessin portat a terme totes les retallades fetes entre
2010 i 2020.
Ara 7 anys després d’aquelles reclamacions i una
vegada comencem a sortir de la pandèmia, els
nostres veïns i veïnes han tornat a reclamar l’obertura del servei nocturn en el nostre CAP i l’augment
de personal d’assistència.
Les mobilitzacions socials i les reivindicacions en
xarxes cada dia son molt més presents i el PSC vol
tornar a ser, una vegada més, un altaveu d’aquesta
petició.
Tornarem a demanar al govern municipal que es
posicioni a favor d’aquesta petició i tornarem a
reivindicar al Govern de la Generalitat que atengui
aquesta crida.
La pandèmia ens ha demostrat que no podem
permetre seguir en la mateixa situació que fins ara,
els nostres professionals sanitaris no poden seguir
en aquesta situació tant tensionada ni molt menys
cap retallada més.
El nostre Grup Municipal seguirà de molt d’aprop
aquest tema i ens posicionarem a favor de totes
les mobilitzacions i/o peticions que la ciutadania
ens vulgui traslladar.
Ho vam fer al 2013, al 2019 i ara al 2021, el PSC
sempre al costat de la millora de la sanitat pública.

Este año desde Cs volvimos a votar por segundo
año consecutivo en contra del presupuesto
municipal. El presupuesto de 2022 es el
presupuesto de la incerteza. Nos explicamos.
El apartado de ingresos es muy incierto. Tiene dos
pilares de en los que pivotan. Uno, es la venta del
poco patrimonio que nos queda en Can Terrers
buscando ingresar 900.000 € con la venta de esos
terrenos para pagar el proyecto faraónico del parque lúdico-deportivo de Can Terrers. El segundo
pilar es la previsión del Gobierno Municipal de ingresar 1.2 millones de € en concepto de plusvalía.
De la venta de los terrenos de momento va mal
el Gobierno pues nadie se ha interesado y eso ya
compromete el presupuesto en 900.000 €. El segundo, el de la plusvalía, lo deberemos ir viendo
durante el año, pero es muy previsible que ingresemos mucho menos.
A esas incertezas hay que añadir que el Gobierno
prevé ingresar cerca de 1 millón de euros procedentes de otras administraciones o por precios
públicos que ahora mismo no están confirmados.
En consecuencia, hablamos de que en el peor de
los casos puede producirse un agujero de más de
2.5 millones de € que obligarían a dejar de gastar
2.5 M €.
Ante una situación de ingresos tan en el aire es
evidente que habría que controlar el gasto. Hay
gastos que van aumentando cada año: el de nóminas y el de la devolución de los créditos bancarios
que se van pidiendo, a los que de momento no se
ha puesto gran remedio. Pero lo preocupante es el
gasto que quiere hacer el Gobierno en el parque
de Can Terrers. A nosotros el proyecto nos gusta.
Lo que no nos gusta es la cantidad de inversión
que el gobierno plantea en un solo año. Gastar 1
millón de euros en un año en una sola inversión
es un disparate que no creemos nos podamos permitir. Otra cosa hubiera sido ir desarrollándolo por
fases con un calendario de 3-4 años mínimo en su
construcción que hiciera la inversión más sostenible para las arcas municipales. El gobierno no lo
ha entendido así.
Por todo lo dicho y otras más que por espacio no
podemos explicar aquí, votamos en contra

Després d’unes festes de Nadal, un any més, atípiques, comencem un nou any. Un any que serà determinant per al futur de la gestió del nostre poble.
Un any que esperem que ens permeti deixar enrere
la pandèmia i puguem retrobar-nos a les places i als
carrers per explicar-vos el nostre projecte, per fer
poble, i per sumar per la Garriga.
El nostre objectiu per aquest 2022 és estar al costat
dels garriguencs i garriguenques. Treballar incansablement per la ciutadania en un any que sabem que
no serà fàcil. Des de 100% la Garriga ens comprometem a treballar per al bé comú, pel benestar dels
nostres veïns i veïnes i per a una bona convivència
al nostre poble. Des de govern amb els regidors no
adscrits i a peu de carrer, volem escoltar els vostres
neguits i desitjos per aquest nou any que comencem, amb la minoria a govern, però amb treball i
humilitat lluitarem per a fer-los complir, així com
per a millorar el dia a dia d’aquest 2022 a la Garriga.
Volem escoltar-vos, recollir propostes i ser la vostra
veu. Ajuda’ns a demostrar que podem fer polítiques, sense ser un partit polític. Entre tots i totes,
decidirem el present i el futur de la Garriga.
Seguim.

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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