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Cap a un model de turisme sostenible i de qualitat

Restauració, hostaleria i comerços sumaran esforços per promocionar el poble
La Garriga ha començat a treballar en una Taula de Turisme
amb el sector hoteler, el de la restauració i el del comerç del
municipi. L’objectiu d’aquesta nova acció és crear un espai de
participació i creació de sinergies al voltant de les iniciatives
marcades pel Pla estratègic de turisme de la Garriga 2019-23,
estrenat recentment.
La primera reunió de la Taula de Turisme es va fer el 6 de
febrer i va comptar amb una quinzena d’assistents. Tots els
sectors implicats van valorar positivament aquesta iniciativa,
que els permetrà treballar de forma més coordinada amb
l’Ajuntament i la resta d’empreses del sector. Entre aquestes
possibles actuacions hi figuren, per exemple, l’impuls del
potencial gastronòmic de la Garriga, una gestió més global
de l’oferta garriguenca amb potencial turístic (mitjançant la
creació de paquets turístics on es combini activitat cultural i
allotjament o restauració), o promoure el Modernisme com a
porta d’entrada a la resta d’elements patrimonials del territori.
La Taula de Turisme serà, doncs, un espai de treball i
participació entre el consistori i representants del sector
que es reunirà periòdicament per anar resolent els reptes
agendats en el pla estratègic per als propers anys.

El Pla estratègic de turisme de la Garriga 2019-23 parteix d’una
auditoria creada pel Laboratori Multidisciplinar en Recerca
en Turisme de la Facultat de Turisme de la Universitat de
Girona. L’auditoria examina la situació turística del municipi,
posa especial èmfasi en els elements del patrimoni cultural i
natural que la singularitzen, i analitza de les infraestructures
turístiques del municipi i les seves polítiques municipals en
relació al turisme.
Noves línies estratègiques
Fruit d’aquest primer estudi es plantegen, ara, unes línies
estratègiques orientades a assolir un model turístic sostenible
(tant en l’àmbit social, econòmic com mediambiental) i de
qualitat, capaç de dinamitzar l’economia local i de posar en
valor els recursos patrimonials existents.
El nou Pla estratègic de turisme vol establir mecanismes de
promoció global i potenciar la marca turística de la Garriga amb
l’objectiu d’atreure nous visitants. També contempla establir
les bases per recollir les dades del perfil de visitant, d’on ve,
quines són les principals motivacions quan escull la Garriga
d’on vé, què el porta al poble, per tal d’adequar aquestes
necessitats a una oferta de qualitat i de turisme sostenible.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “La Garriga disposa d’un gran potencial per posar en valor tots els elements d’una oferta turística sostenible i de

qualitat. Es tracta, doncs, de treballar en aquesta direcció amb la col·laboració dels agents privats implicats (allotjaments,
restaurants i comerços), amb la finalitat de mostrar tot allò que la Garriga pot oferir a turistes i visitants.”
JUNTS: “Valorem positivament aquesta iniciativa si el resultat esdevé una millor i més fluida coordinació entre l’Ajuntament
i les empreses del sector pel foment del turisme de qualitat a la Garriga.”
CUP: “Desitgem que les iniciatives que es proposin i s’executin des de la Taula de Turisme serveixin per diversificar
l’economia del poble i per donar-nos a conèixer també des d’una vessant cultural i social, en la qual el teixit associatiu
tingui un paper rellevant, i sempre amb un fort respecte per l’entorn natural i la sostenibilitat ambiental i econòmica.”
PSC: “Aconseguir un nou model de turisme sostenible però perllongat en el temps creiem que ha de ser el nostre objectiu.
Convertir la Garriga en un referent del turisme termal hauria de ser la nostra fita. Treballarem en aquest sentit!”
C’s: “Al punt 40 del nostre programa electoral dèiem: volem potenciar el turisme perquè el turisme també és feina
de proximitat. Per això promourem paquets turístics els dies d’especial interès al nostre municipi: Corpus, Fira de la
Botifarra, Ruta del Pintxo o relacionats amb esdeveniments importants en poblacions veïnes. Aquesta iniciativa recull part
de la nostra idea i és el camí a seguir.”
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Una Garriga més sostenible
No és cap secret que aquest equip de govern posa les persones al centre de les seves polítiques i, tenint en compte el
gran repte ambiental al qual ens enfrontem, això vol dir fer polítiques pensant en clau sostenible.
El passat 16 de febrer es va organitzar, des de l’Àrea de Medi Ambient, una recollida de brossa al nostre riu Congost ja
que a causa del temporal Glòria se n’ha acumulat molta. Una cinquantena de persones voluntàries hi van col·laborar.
Els pròxims dies 8 i 9 de març se celebra la 9a edició de la Fira de la Botifarra i aprofitarem aquesta ocasió per replantejar
la mobilitat de dos espais cèntrics: el passeig Dr. Vic i el carrer Can Xic Corder.
Tant la recollida de brossa al Congost com l’ampliació de la zona de vianants al centre són dos exemples de polítiques
sostenibles posant les persones al centre. Sabem que queda feina per fer, però tenim iniciatives engegades que ens
permetran definir el futur (més sostenible) de la Garriga (POUM), determinar l’estat de salut dels arbres del poble i la planificació de les noves espècies que s’hi han de plantar (Pla director de l’arbrat) o definir una Festa Major més sostenible
amb activitats proposades directament des de la comissió de Sostenibilitat.
Són només alguns exemples d’accions sostenibles, posant les persones al centre i amb l’altre puntal de les nostres
polítiques: la participació ciutadana.

Temps per caminar endavant
El passat mes de gener vam tramitar la proposta del govern municipal referent als pressupostos. Des de Junts per la Garriga hem
facilitat la seva aprovació per mitjà de la nostra abstenció. Una abstenció crítica davant uns pressupostos que malgrat preservar els
serveis bàsics a la ciutadania, preveuen un augment significatiu del IBI que, com venim exposant des de final del any passat, no
compartim.
Durant el mes de febrer el poble s’ha bolcat amb les festivitats locals, com ara el Carnestoltes, que de nou ha estat un èxit. I properament se celebrarà la fira de la Botifarra. Des de Junts per la Garriga sempre hem defensat que és prioritari promocionar i reforçar
la marca “La Garriga”. Un any més, tenim l’oportunitat de destacar amb els productes estrella del municipi, atreure el turisme i revifar
l’economia local. La Fira de la Botifarra d’enguany haurem de veure quin format pren i quina organització presenta. Des de Junts tenim
clar que ha de suposar un incentiu per al municipi, els comerços, els visitants i la ciutadania.
Per altra banda, des del grup municipal de Junts per la Garriga estem treballant per mantenir una millor relació amb el govern d’ERC
doncs seguim convençuts que la majoria del poble de la Garriga vol que els dos partits més votats treballin junts per resoldre els problemes dels ciutadans, deixant de banda les dinàmiques partidistes. La unitat que des de l’any 2010 ha demostrat el poble català en
les multitudinàries manifestacions, ens marquen quin és el camí que hem de seguir els polítics independentistes, que no és altre que
el d’entendre’ns i treballar plegats per aconseguir els objectius de país i de poble. En això estem i persistirem.
Finalment volem fer referència a la darrera concentració pels presos polítics, on vam posar en valor les grans dones d’aquest país
que tanmateix estan patint la repressió, la presó i l’exili. Sense elles, res no seria possible.
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La tarifació progressiva a l’Escola Bressol Municipal Les Caliues
En el Ple municipal del 29 de gener de 2020, des de la CUP vam presentar una moció per a la millora de l’accessibilitat i
l’aplicació de criteris de tarifació progressiva a l’Escola Bressol Les Caliues. Amb l’objectiu d’aplicar un nou model de taxes
públiques que iguali els esforços econòmics de les famílies i bonifiqui més les famílies amb menys recursos econòmics.
Tenint present que la infància és una etapa clau en el desenvolupament vital de les persones i que l’educació infantil té
una gran influència en aquest procés maduratiu, cal garantir l’accés a l’educació en la primera etapa de la vida. Tanmateix,
hi ha moltes famílies que no veuen garantit aquest dret pel cost econòmic que comporta, fet que provoca una desigualtat
socioeconòmica.
Per una banda, la tarifació de l’Escola Bressol Les Caliues, així com la gran majoria d’escoles públiques de menors de 3
anys, no contempla la prioritat d’accés a les famílies de rendes més baixes. Per aquest motiu, es fa palesa la necessitat
d’aplicar un sistema que hi contribueixi, garantint així uns principis d’equitat: la tarifació progressiva. En aquest context,
aquest és un model que es basa en ajustar el preu de l’escola bressol a les diferents economies familiars en funció del seu
llindar de renda, contribuint a millorar l’accés d’aquells perfils socials que actualment no hi són presents.
Per altra banda, des d’una mirada feminista, la tarifació aplicada fins al curs actual comporta que, de les famílies que no
puguin dur les criatures a l’escola bressol per motius econòmics, majoritàriament se’n facin càrrec les mares, sent això una
feina invisibilitzada que comporta reduir la jornada laboral o fins i tot veient-se obligades a rebutjar la feina. El model de tarifació progressiva proposat ja s’està aplicant amb èxit en diversos municipis catalans, i és per això que des de la CUP vam
promoure la moció, que vetlla per una equitat social i de gènere.

El trasllat de Tryo Gropu, una indústria menys a la Garriga
En els darrers dies hem conegut que el Grup Tryo, l’antiga MIER, es trasllada a Cerdanyola, i tot i no suposar una pèrdua de llocs de treball per als
nostres veïns i veïnes (que seran traslladats i traslladades a Cerdanyola) sí que suposa la pèrdua de múscul per al nostre teixit industrial.
Que els nostres polígons estan sota mínims és una realitat que no podem obviar: la falta de fibra òptica, paviments en mal estat, il·luminació antiga,
naus poc funcionals, ha fet que any rere any tinguem la sensació de polígons més buits. A diferència d’altres ajuntaments on els darrers dos anys
l’activitat industrial ha augmentat considerablement, en el nostre cas només podem celebrar que una desena de noves empreses s’han instal·lat als
nostres polígons.
Alguns grups municipals del plenari, portem anys reclamant una aposta clara per la millora dels nostres polígons, per tal de fer un efecte crida i que
el teixit industrial, vegi com una oportunitat instal·lar-se a la Garriga.
Alguns podran dir que l’augment de l’IBI, que s’aplicarà al 2020, no ha estat una bona notícia. Però també obvien la millora en forma d’ajuda a les
empreses que s’han aprovat a proposta del nostre grup municipal.
Ajuda a la contractació amb 50.000 € durant aquest 2020, les bonificacions a les empreses que engeguin programes socials amb els seus treballadors
i treballadores amb exempció de taxes, així com a les empreses que ofereixin contractes indefinits al seu personal, la demanda de partides explícites
de millora dels polígons i la necessitat de fer millores a l’entorn dels nostres polígons per fer-los competitius, són els acords als quals no hem arribat
amb el Govern Municipal. Creiem que s’ha de fer molta difusió entre el teixit empresarial de la Garriga perquè es puguin acollir a aquestes ajudes.
Son grans avenços però no volem quedar-nos aquí. La nostra abstenció a l’apujada del IBI a la indústria ve compromesa en la millora dels nostres polígons: paviment, fibra òptica, millors connexions, senyalització, i molts d’altres que s’han de començar a treballar amb urgència i que s’ha de reflectir
en un veritable Pla de Millores dels nostres Polígons industrials.
Els socialistes de la Garriga, no defugim de la nostra responsabilitat però també volem que es reconegui la nostra aportació en aquest sentit. Seguirem treballant en aquesta línia, perquè per nosaltres la indústria ha de ser la garantia d’un present i d’un futur millor per els nostres veïns i les nostres
veïnes.

Valoración del presupuesto municipal para el 2020
Como escribimos el mes pasado, hoy toca comentar nuestra valoración sobre el presupuesto 2020.
Desde Cs decidimos abstenernos porque si bien el gobierno de la Sra. Castellà ha mostrado su predisposición a incluir la mayoría de nuestras
propuestas también es cierto que el presupuesto nos ha dejado varias preocupaciones. Citaremos cuatro de ellas.
La primera tiene que ver con el desorbitado aumento del capítulo 1 de gastos, el de personal del Ayuntamiento. En 4 años, del presupuesto
2017 al de 2020, ha aumentado el capítulo 1 casi un 30%, es decir, un poco más de 2 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto sólo ha
aumentado un 8.36% (1.518.000 €) y la población un 3.4%.
Tenemos pues como resultado que 543.57 € por persona va destinado a este capítulo y, en consecuencia, el 46.82% del presupuesto irá a pagar
nóminas, 8.976.523 € o lo que es lo mismo: algo más de cantidad que el Ayuntamiento ingresa por impuestos (IBI, Tracción mecánica, plusvalía
e IAE. Reducir el 46.82 % que ahora destinamos a capítulo 1 debe ser una prioridad en los próximos presupuestos.
La segunda preocupación la encontramos en el apartado de promoción económica. Consideramos del todo inaceptable que, tras el sablazo
fiscal al sector productivo de La Garriga, el Gobierno no haya consignado ni un solo €, ni uno solo después extraerles cerca de 200.000 € en el
aumento del IBI, a la mejora de los polígonos industriales.
La tercera de las preocupaciones es nuestra inquietud por lo que consideramos un descuadre de 400.000 € en este presupuesto fruto de ingresos que el Gobierno piensa que recibirá y que nosotros creemos que son de “dudoso cobro”. Es un descuadre importante que nosotros intuimos
que el Gobierno solucionará dejando de hacer o matizando alguna de las inversiones o algunas de las aceptaciones que nos han hecho a la
oposición.
La última es la excesiva dependencia del millonario remanente de tesorería que piensa incorporar el gobierno de ERC como agua que llega tras
la sequía. Esto provoca que muchas partidas queden en suspense a expensas de saber si son “agraciadas con la pedrea” del citado remanente.
Nosotros hemos valorado positivamente el diálogo y que recogieran la mayoría de nuestras propuestas. Estamos de acuerdo con muchas de las
inversiones que en el presupuesto se detallan y servicios que se quieren cubrir. Pero este presupuesto tiene varias aristas que no nos gustan
como han podido leer y es por ello por lo que nos abstuvimos en su votación.

