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Promoció econòmica

La millor cara de la Garriga

La Fira de la Botifarra ha estat un esclat de retro-
baments al carrer, amb una desena edició pràc-
ticament normalitzada respecte la pandèmia, 
però amb l’evolució que des de l’equip de go-
vern es vol marcar: una fira agroalimentària amb 
el producte cansalader com a protagonista. Pro-
ducte i comerç de qualitat i de prop. La resposta 
de la gent, malgrat el fred, va ser entusiasta, i per 
primer cop des del 2020 convidàvem gent de fora 
perquè gaudís del poble: entre uns i altres la fira 
va rebre 17.000 visitants.

Orgullosos del poble, i ara ja sense mascareta, 
lluïm la millor cara de la nostra gent. Per Sant 
Jordi el temps no va acompanyar gens, però la 
ciutadania de la Garriga no ha fallat, ha estat una 
nova oportunitat per omplir els carrers de roses, 
llibres, somriures i retrobaments. Tot plegat ens 
predisposa de la millor manera per encarar un 
Corpus molt participat i ben lluminós.

Recuperem el rostre sencer, el de la gent i el del 
poble, també, amb la gran transformació que 
suposa l’inici de la recollida de residus porta a 
porta. El nou model demana un canvi d’hàbits i 
compromís personal, i per això agraïm la col·la-
boració de la ciutadania i també de la gent que 
ha aportat situacions particulars que es poden 
resoldre. Entre totes i tots posem un gra de sorra 
per frenar el canvi climàtic i millorem el paisatge 
del país. Gràcies.

No tot són flors i violes. Quan anem sortint de la 
pandèmia amb cicatrius econòmiques i emocio-
nals, un líder autoritari i els seus acòlits inicien 
una guerra a Europa que ens remet als pitjors 
temps de la història. No coneixem quin abast tin-
drà aquest caprici imperialista, però ja en notem 
alguns efectes, sobretot de caire humanitari.

A la Garriga hem de fer costat a la gent que pa-
teix: d’entrada els que ho han perdut tot. I des-
prés els nostres veïns i veïnes que en patiran 
conseqüències. Un cop més, com a la crisi del 
2008, la guerra de Síria, la pandèmia,... també 
mostrem la cara més bregada en el compromís 
col·lectiu.

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

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

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

Matar dracs

La Diada de Sant Jordi arriba enguany com una 
promesa normalitat reparada. Per Sant Jordi, un 
dia que mai fa mal temps, ja podem tornar a en-
senyar la cara sense la sensació de jugar-nos la 
salut. Potser la fi de la normativa COVID permetrà 
tornar a plantar cara al feixisme sense por que els 
cossos policíacs multin el personal amb l’excusa 
del virus, mentre el virus neofranquista va fent la 
viu-viu i es va normalitzant.
Sant Jordi és la Festa Major de la llengua i la cultu-
ra catalanes, i arriba enguany constatant retroces-
sos socials, judicials i polítics, sumats a la pressió 
cada vegada més intensa d’un espanyolisme des-
cordat, que sap que C’s se’n va amb la feina feta 
i els consensos estripats, deixant per al català un 
futur de perspectives més magres que fa quinze 
anys. Ara, la constatació d’aquests retrocessos 
s’aparella a l’altra cara de la moneda: si la llengua 
no es lluita – si no es fa viure – sí que ho té pelut. Ni 
les institucions ens poden deixar a la intempèrie, 
ni nosaltres les podem abandonar: sense pressió 
social, tot és foc d’artifici. Fer la llengua útil, exi-
gir-la i denunciar el menyspreu dels drets lingüís-
tics, allà on calgui.
Sant Jordi també arriba amb el món educatiu – de 
nou – enmig de la batalla per la llengua. Però l’es-
cola no pot ni ha de fer-ho tot. I té massa proble-
mes: la prepotència dels gestors de la conselleria 
del ram, després d’un abandonament i menys-
teniment continuat, ha fet esclatar un malestar 
covat durant més d’una dècada. Això sí, passat 
pel sedàs demagògic, se’ns ha presentat com 
una mena d’enrabiada infantil (o «corporativista») 
perquè «els han tocat les vacances». No, mireu, el 
que han tocat és el trastallador que aguantava la 
ràbia: retallades, decret d’inclusió, massificació, 
segregació, desori curricular, deixadesa lingüísti-
ca, interins en frau de llei, mercantilització i la cire-
reta de les decisions preses per dret de conquesta 
(neoliberal).
Sant Jordi arriba amb molts dracs per vèncer. Con-
vé esmolar les llances!

Porta a porta sí, però no així 

Els canvis que viu el nostre poble demanen 
d’un govern eficient i capaç d’estar a l’alçada 
dels ciutadans i ciutadanes de la Garriga. 
Malauradament, el govern encapçalat per ERC 
i trànsfugues, no han estat a l’alçada de les 
reclamacions dels garriguencs i garriguenques.
El nou model de recollida Porta a Porta suposa 
pel nostre poble un canvi transcendental en la 
recollida selectiva de residus. Europa ens exigeix 
fer-hi front abans del 2030 i per nosaltres és 
imprescindible que ens hi posem quan abans 
millor. No hi ha discussió en això. Fins i tot, aquells 
que avui es manifesten en contra del PaP, no 
discuteixen la implantació de la recollida selectiva 
de residus que generem. 
Tanmateix, aquest canvi que ens afecta a 
tots i a totes les llars, requereix una transició 
amable, acompanyada de molta pedagogia, 
campanyes informatives en temps, forma i lloc 
i un acompanyament, especialment davant la 
resistència al canvi i els dubtes que es generen.
Ens posicionem a favor de les polítiques actives 
per la sostenibilitat i el reciclatge, necessàries per 
contribuir des de la Garriga a la lluita contra el 
canvi climàtic. Però la gestió en la implantació del 
model depèn de l’actual govern municipal i han 
seguit les passes del què ja ha passat al llarg de 
tota la legislatura: no escoltar a la ciutadania, no 
escoltar als grups de la oposició. 
Davant una resposta tan gran de la ciutadania, 
cal que el govern municipal sigui sensible a les 
demandes ciutadanes, cal que s’assegui a escoltar 
i dialogar, cal acompanyar-los i cal pensar si no val 
la pena fer les coses diferents. Per això:

• Demanem que s’ajorni la seva 
implementació i que es faci una campanya 
de comunicació àmplia, eficient i a tots els 
barris.
• Nosaltres, com hem demostrat en el passat, 
apostem per una gestió seriosa, eficaç i al 
costat dels ciutadans.
• Demanem que s’inverteixi a millorar els 
canals d’atenció al ciutadà.

Volem que la recollida selectiva de residus sigui un 
èxit i per tant, ens cal una gestió responsable i la 
complicitat i el suport de tota la ciutadania.
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Telèfons d’interès

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

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

Cs no se baja del barco del puerta 
a puerta por interés electoralista

 
En política, como en la vida, uno tiene que ser 
responsable de sus actos y no desdecirse de ellos 
por puro interés partidista. Nosotros no nos vamos 
a bajar del barco del puerta a puerta como están 
haciendo algunos grupos políticos de la oposición 
o incluso lo más grave, personas cercanas a 
parte del gobierno municipal, por burdo interés 
electoral de cara a las elecciones municipales del 
año próximo. No lo haremos porque en el fondo 
de la cuestión, la aplicación del modelo puerta a 
puerta, siempre hemos estado de acuerdo (todos 
los partidos políticos, todos). Y aun sabiendo que 
la forma en que se está haciendo la campaña 
informativa sobre la implementación era muy 
mejorable (así lo veníamos advirtiendo hace 
meses al gobierno, al cual pedimos que empezara 
la campaña informativa con bastante tiempo de 
antelación y que incluso se aplicara una prueba 
piloto en alguna zona de La Garriga antes de 
generalizarlo a todo el municipio para poder 
extraer conclusiones que ayudaran a que en el 
momento de la aplicación a todo el municipio, 
hubiéramos depurado fallos), aun sabiendo 
que las primeras semanas van a ser muy duras, 
nosotros estamos convencidos que es el modelo 
de recogida de residuos que necesitamos.
Estamos convencidos ya no por un tema 
medioambiental, que también, sino por un tema 
económico. En efecto, lo que estamos haciendo 
en cierto modo es adaptarnos, por un lado, a la 
normativa europea que nos obliga para el 2030 
a reciclar el 60 % de nuestros residuos, y por el 
otro, a la normativa catalana que penaliza cada 
año más a los ayuntamientos toda la fracción 
no reciclada. Números: de los 19 € tonelada que 
costaba en 2015 pasamos a 71 € en 2024 o los 
actuales 59 € para 2022. Si lanzamos algo más de 
2500 toneladas no recicladas anuales verán que 
el coste para nuestro ayuntamiento se dispara y 
eso se acabará viendo repercutido en la tasa que 
pagamos anualmente para la recogida de residuos 
la cual iría en aumento. Nos atrevemos a vaticinar 
que, de no cambiar el modelo y persistir los bajos 
índices de reciclaje estuviéramos pagando en 
algunos casos más de tasa que de IBI en 6-8 años.
Desde el respeto a los vecinos que se oponen al 
cambio de modelo, nosotros les decimos que es 
inevitable, que estamos de acuerdo en que se 
podía haber informado mejor pero que acabará 
siendo un éxito.

Quo Vadis dels Pressupostos 
Participatius?

Ens els últims dies hem pogut veure per les xarxes 
socials reivindicacions  respecte a dues inversions 
previstes des de fa molt temps als pressupostos 
participatius del nostre municipi.
Si es que ens revisem la pàgina web dels pres-
supostos participatius, ens remuntem als 
pressupostos de 2017 per haver garantit el 100% 
de les inversions proposades per la ciutadania. 
Que sentit té demanar participació si no som 
capaços d’executar-ho en temps i forma? I no ens 
serveix l’argument de la lentitud de l’administració, 
ja que tenim clars exemples d’altres municipis on 
anualment s’executen pressupostos participatius.
Perquè no hem tornat a preguntar a la població si 
volien mantenir o no la inversió del WC a la plaça 
del silenci quan aquesta inversió passa de 10.000 
a 50.000€? potser la població hagués desistit 
d’aquesta petició veient el preu final de l’obra.
Perquè  a dia d’avui encara no hem executat l’obra 
del Parc dels Pinetons? No estarem esperar a 
inaugurar-ho uns mesos abans de les eleccions 
no? Si es així podeu estar tranquils, el nostre grup 
ja recordarà que portem 3 anys ham aquesta 
proposta aprovada i sense la seva execució.
Nosaltres en el nostre programa electoral par-
làvem de pressupostos participatius en dos sentits: 
El primer consideràvem necessari augmentar la 
partida a 250.000€ per tal de que la ciutadania 
pugui decidir encara més sobre les nostres 
inversions i per altra banda millorar i facilitar els 
tràmits dels pressupostos participatius ( com ja ho 
han fet altres ajuntaments ) per tal d’aconseguir 
executar les propostes ciutadanes de la forma més 
possible.
El ple té un mandat decidit i tant govern com 
oposició hem de fer per executar-ho. Nosaltres 
estem en aquest camí i per això reclamen agilitat, 
esperem que l’equip de govern deixi de mirar cap a 
una altre banda i comencem a fer les coses millors, 
la credibilitat dels pressupostos participatiu par-
teixen principalment de la credibilitat que els 
polítics li donem. Seguirem defensant les vostre 
peticions als pressupostos participatius!

Continuarem fent propostes per 
sumar i fer que entre tots i totes 
sigui un èxit
Des de 100% la Garriga aprofitem aquest espai cedit pels 
4 regidors no adscrits per explicar-vos: 
1- L’associació 100% la Garriga no és cap partit polític 
ni pretén ser-ho. 
2- L’objectiu de l’associació, com a moviment veïnal, és la 
de presentar-se a les pròximes eleccions municipals en 
forma d’agrupació electoral, lluny de partits polítics 
i oberta a tota la ciutadania de la Garriga. 
3- Formar part de l’associació no suposarà cap premi 
en forma de càrrecs i sous a cap organisme supra-
municipal, el nostre àmbit d’actuació és només la Ga-
rriga i tots i totes els qui la componem tenim les nostres 
feines personals i no pretenem viure de la política ni 
fer-ne més enllà del nostre poble.  
4- Els 4 regidors no adscrits, marxen d’un partit polític 
per discrepàncies amb la  forma de fer i de ser, i formen 
part del consistori de l’Ajuntament de la Garriga, complint 
el mandat del programa que van aprovar . No son repre-
sentants de cap partit polític ni associació, tot i ser 
membres de 100% la Garriga. 
5- 100% la Garriga actua de forma independent se-
gons els criteris de la Junta Directiva de 21 mem-
bres. L’associació aposta per que el canvi de model de 
recollida d’escombraries  sigui un èxit. Fa setmanes que 
ha fet propostes i reunions, treballades amb experts en 
l’àmbit,  per poder aportar millores a la gestió del model. 
Qui les vulgui conèixer en detall, només cal que ens con-
tacti. 
6- No utilitzarem les xarxes socials per a fer demagògia, 
ni atiarem l’odi cap als nostres representants polítics 
per anar a buscar vots. El nostre objectiu és un altre, 
ben allunyat de fer partidisme d’escombraries, desmar-
cant-nos totalment de la manera de fer d’alguns 
partits polítics, posant-nos al servei de tota la ciu-
tadania per escoltar-los i treballar per a solucionar 
qualsevol preocupació que tinguin.
7- No aprofitarem cap moment delicat pel nostre 
poble per fer campanyes de comunicació electora-
listes, que veiem com a una estratègia política nefasta 
provocant  més rebuig de la ciutadania cap als partits. 
Considerem que aquesta manera d’actuar defuig de la 
responsabilitat que tenim tots els que estimem la Garriga 
a millorar el nostre entorn i el dels nostres veïns i veïnes. 
Informem a la ciutadania que seguirem fent reunions 
amb l’Equip de Govern per, d’una forma positiva, trobar 
les solucions i aportar les propostes necessàries, fent un 
seguiment de la implementació del nou model, escoltant 
veïns i veïnes i aconseguir així que la gran majoria se senti 
interpel·lada a un canvi que beneficia el bé comú. Treba-
llar per salvar el planeta i garantir el futur de les properes 
generacions no pot ser mai moneda de canvi per a l’inci-
visme, l’insult ni l’odi.


