En portada

Combatre les plagues del horts amb depredadors naturals
El projecte Zero Biocides vol millorar la qualitat ambiental i la salut

L

a Garriga fa un pas més en el seu
projecte Zero Biocides i es converteix
en un municipi pioner en combatre les
plagues dels horts urbans amb depredadors naturals.
Aquesta nova fase va començar a principis d’estiu amb l’alliberament d’eriçons
i la instal·lació de nius d’ocells i xots als
horts de particulars del barri de Querol
del municipi. D’aquesta manera es vol
combatre les plagues d’insectes, cargols i llimacs, que afecten les collites,
sense l’ús de productes químics.
L’eriçó és un mamífer insectívor molt
efectiu per combatre plagues com les
de llimacs o cargols. Fins la segona meitat del segle XX vivia a aquests espais,
però l’ús de biocides havia provocat la
reducció de la seva població a tot Euro-

pa. El projecte aconsegueix la protecció
d’aquests animals i alhora el control biològic de les plagues.
Segons el personal expert de l’empresa
de gestió ambiental Biodiversitat.cat,
una parella d’eriçons poden menjar centenars de llimacs, cucs i cargols cada
setmana; una parella d’òlibes uns 2500
ratolins l’any; i les mallerengues carboneres uns 1500 insectes cada dia.
Aquesta lluita, que vol eliminar els
productes químics, permetrà restablir
l’equilibri natural dels ecosistemes del
municipi i afavorir el retorn d’òlibes, rèptils o la mostela, entre altres.
Properament, està previst alliberar també mussols comuns, una espècie gairebé extingida al territori que es menja els
ratolins, i també òlibes joves.

A partir d’aquest setembre, les persones
que gestionen els horts, tant d’autoconsum com per comercialitzar, rebran formació per transformar-se a la producció
ecològica i adaptar els horts a aquestes
espècies animals controladores de plagues.
Aquesta fase, a la qual s’han adherit el
100% de les persones productores del
Querol, segueix la mateixa filosofia de
combatre plagues sense l’ús de productes químics que fa anys es porta a
terme des de l’Ajuntament de la Garriga
als espais de verd urbà (amb l’ús de marietes per controlar plagues de pugó, per
exemple).
El projecte Zero Biocides no només millora la qualitat ambiental de la Garriga
sinó també la salut de la seva població.

Opinió dels grups polítics
PDeCAT: Des del nostre grup municipal, el PDeCAT valorem molt positivament el fet de no utilitzar biocides per combatre les plagues dels
horts urbans. De fet, per això, ho recolzem i hem fet tots els esforços perquè hagi estat possible. A més estem contents que el barri de
Querol, territori rural per excel·lència del nostre municipi sigui pioner en provar-ho i experimenta-ho. Esperem que vagi endavant i aviat es
notin els resultats, sobretot en la producció agrària.
Acord: Volem mantenir l’entorn natural que tenim i l’aire que respirem ben saludables. Per això ja fa temps que no fem servir insecticides
ni productes tòxics per a tractar les plagues dels arbres dels carrers, dels jardins municipals i fins i tot de les clavegueres. Ara, la campanya Zero Biocides l’ampliem a l’àmbit privat, on encara hi queda molt per fer. I comencem treballant amb els hortolans del poble, estem
convençuts que la campanya serà molt exitosa, tots volem productes de km 0 sans i saludables.
CUP: El Ple de febrer de 2017 com a CUP vam entrar una moció relacionada amb l’abandó del glifosat en la jardineria municipal pel
compliment de la normativa sobre biocides, cap a una jardineria ecològica. Ens alegrem de què, aquesta vegada, es vagin complint algun
dels seus acords amb aquesta praxi vinculada a l’eliminació dels productes químics per restablir l’equilibri natural dels ecosistemes del
municipi.
C’s: La naturaleza es sabia y crea procesos de equilibrio en nuestros ecosistemas que a menudo son perturbados por la acción humana.
Apostar por recuperarlos sin agentes químicos nos parece una medida sensata a la que evidentemente damos nuestro apoyo.
PSC: L’eliminació de productes químics dins de la nostra vida quotidiana sempre és una bona noticia. S’ha de trobar el control de la nostra
natura amb productes que no siguin elements tòxics per la nostra salut.
SI: Felicitem a l’equip de govern per la determinació en anar excloent els herbicides tòxics del nostre poble. És just dir-ho.
ICV: Cal utilitzar mesures de sostenibilitat ambiental que garanteixin la preservació del nostre paisatge natural. Totes les actuacions que
es facin en aquest sentit les considerem correctes per tal de gaudir i respectar els ecosistemes.
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Una efectiva gestió dels recursos econòmics i un control acurat de la despesa d’aquest equip de govern en aquesta legislatura ha permès generar un superàvit que es reinvertirà en tot un seguit d’inversions de les que podran gaudir tots els garriguencs i garriguenques. El pressupost 2018 ja inicialment destinava
gairebé 2 milions d’euros a inversions i amb la incorporació de romanents aquesta xifra s’aproxima als 4 milions d’euros. S’invertirà en tots els àmbits com
és a la via pública amb reasfaltats, amb un total de gairebé 30.000 metres, i accessibilitat en diversos carrers, en renovació i umbracles de parcs infantils i
ampliació dels carrils bici. El parc de bombers és ja una realitat i l’ascensor del pàrquing de la Sínia suposarà una gran millora en l’accessibilitat en aquest equipament municipal. En l’àmbit educatiu, es duran a terme tot un seguit d’actuacions de millora i manteniment en les diferents escoles i en esports la substitució
de la gespa del camp de futbol, el tancament de la pista polivalent de Can Illa, la millora de l’entorn de la pista nº1 , el circuit d’atletisme i el de Workout són
actuacions que donaran més qualitat al mapa d’instal·lacions esportives municipals. En cultura, l’espai polivalent de Can Luna ja en marxa, la reurbanització
de l’entorn de la Doma i importants millores en el Patronat són actuacions destacades. En medi ambient, la caldera de biomassa de la zona esportiva que
alimentarà aquestes instal·lacions suposarà importants estalvis en despesa energètica, la consolidació dels talussos del riu Congost del tram entre el pont de
Can Noguera i el de la Doma i la consolidació del mur del camí fluvial de can Palau suposen actuacions que donaran qualitat i seguretat a aquestes zones del
riu. El casal de la gent gran recentment municipalitzat gaudirà d’importants reformes i l’arranjament del club social del Far de nova ubicació serà una realitat.

El circuit de la roba i la responsabilitat de l’administració
La roba és un article de primera necessitat. Segur que aquesta és una afirmació amb què podríem estar d’acord. I per altra banda, des de l’administració, amb
governs progressistes i d’esquerres, tenim com a missió garantir la igualtat d’oportunitats als nostres ciutadans i ciutadanes. Per tant, cal que els garantim la
satisfacció de les primeres necessitats. És una equació ben senzilla. La roba també és un article que genera preocupació pel seu impacte mediambiental. Al
llarg dels anys ha anat augmentant la consciència que cal reduir, reutilitzar i reciclar (les tres erres) dins un model econòmic que no només no creï residus,
sinó que valori (reutilitzar) els ja existents per donar-los vida circular.
L’Ajuntament agafa el relleu del projecte del Rober. Fins ara Càritas l’havia dut a terme amb èxit. Un projecte que es basa en el foment de la donació de peces
de vestir que, sense tractament previ a causa d’estar en un bon estat d’ús, poden seguir desenvolupant la seva funció. En aquest procés intervenen, i són
peça clau, persones voluntàries que s’encarreguen de la recollida, la classificació i la distribució amb coordinació amb els serveis socials municipals. Es tracta
del circuit de la roba i la responsabilitat de l’administració de satisfer una necessitat i de donar una segona vida a peces que han estat rebutjades per diversos
motius. Una necessitat real de proveir-se de roba, un canvi de mentalitat cap a una creixent preocupació per l’impacte mediambiental dels residus i una mirada
solidària de la nostra petjada en la comunitat, han de fer-nos més dignes de l’espai i del temps que vivim. Contribuïm-hi amb el circuit de la nostra roba. Des
de l’ajuntament us anirem informant del desenvolupament del projecte i de la vostra necessària col·laboració.

Urgències a Can Luna
Al llarg d’aquesta legislatura hem constatat que el Govern municipal de la Garriga actua mogut més pels titulars que per la planificació acurada de les execucions previstes. En més d’una ocasió hem pogut observar rectificacions fruit de la pressió de l’oposició o del veïnat, o frenades en sec després d’anunciar
intervencions imminents.
Can Luna és una d’aquestes situacions paradigmàtiques. El 2013 descobríem que l’Ajuntament no coneixia l’estat de les instal·lacions malgrat que feia anys
que s’havia signat el conveni per a adquirir-les. Fins al 2016, és a dir, tres anys després, no arribàvem a les conclusions del procés participatiu de Can Luna,
un procés participatiu que va servir per a decidir els usos de la sala polivalent però que evitava parlar del model de gestió i, encara, havent de sentir com
l’alcaldessa culpava el procés participatiu del retard en l’inici de les obres.
Ara, al 2018, és a dir, passats dos anys més, Can Luna viu finalment les obres de reforma que, segons veiem puntualment en missatges a les xarxes socials,
avancen a bon ritme. I, malgrat els endarreriments, potser ara hem de dir que les coses van massa de pressa. Per què? Doncs perquè després d’anys esperant que les coses arrenquessin sembla que ara es vulgui córrer massa i tenir-ho a punt just abans de les eleccions del maig de l’any que ve. Com s’explica, si
no, que les obres hagin començat sense que les àrees del Consistori implicades en el projecte no hagin emès cap informe? En tot l’expedient del projecte de
Can Luna no hi ha informes tècnics ni de Participació, ni de Cultura, ni de Patrimoni... Ni tan sols d’Urbanisme o cap relacionat amb la inundabilitat de l’edifici
que és a tocar del Congost. No els hi hem trobat perquè no hi són, i no hi són perquè no han estat encarregats. Ens sembla un fet greu pel qual demanarem
explicacions. Caldrà estar força al cas, doncs, que les urgències electoralistes no hipotequin actuacions tan importants per a la Garriga.
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La invisible promoció econòmica dels nostres polígons industrials
Amb el mes de setembre torna a poc a poc la rutina diària després del període de vacances per a aquells que evidentment hagin gaudit d’uns dies de descans.
Els que segueixen en permanent descans són els nostres polígons d’activitat econòmica en forma de: parcel·les sense construir, naus abandonades o sense activitat, deficient accessibilitat,
manca de senyalització i seguretat, manca de fibra òptica ... etc. En dinamitzar i promoure les nostres zones industrials el Govern del PDeCAT (o com es diguin d’ara endavant després de
la nova mutació dels que es van presentar a les Municipals de 2015 com Convergència i Unió) i Acord-ERC no ha fet gran cosa més enllà de propòsits de bones intencions sobre el paper
que ho aguanta tot.
Llavors no ens pot sorprendre les crues dades que ens ha mostrat un estudi de l’Observatori del Consell Comarcal, on diu que la Garriga és el municipi de la comarca on hi ha el major
nombre de solars industrials buits. Aquests solars buits representen el 27.31 % del total del Vallès Oriental, o sigui 1 de cada 4 solars buits de la comarca estan al nostre poble. A més a més
la Garriga ostenta un altre preocupant rècord: 147 finques buides, en situació d’inactivitat, el que ve a ser el 2.38% del total comarcal.
Tot plegat fa de la Garriga el municipi del Vallès Oriental amb major disponibilitat de solars industrials. Tanmateix, el que hauria de ser una oportunitat pel nostre municipi s’ha convertit en
la demostració palpable que des del Govern Municipal no s’han posat els ingredients perquè noves empreses ocupin aquests solars o les finques en desús (moltes d’elles abandonades
amb la crisi). No és un problema d’ara sinó que s’arrossega de fa anys. La Regidoria de Promoció Econòmica potser que substituís el terme promoció pel de calma. Que en el bagatge de
la regidoria que encapçala el Sr. Pubill només estigui la creació de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials és ben poca cosa sota el nostre parer. Això sí, els hi dona
per fotos. Perquè fotos triomfalistes carregades de propaganda d’això el nostre Govern Municipal bé que les sap promocionar.
Des de Cs hem defensat en aquesta legislatura el nostre projecte perquè la Garriga deixi de ser una mena de poble dormitori que obliga a molts garriguencs a desplaçar-se diàriament per
temes laborals fora del nostre municipi. Les ajudes a la contractació o la posada en valor dels polígons d’activitat econòmica amb actuacions concretes han estat dos dels fronts que hem
obert amb el Govern Municipal amb la mà estesa per col·laborar-hi, però malauradament el Govern està més distret amb el Procés i en donar-li a Madrid la culpa de tots els mals garriguencs.
Des de Cs revertirem la situació.

Un nou curs polític apunt de començar!
Ens trobem a les portes d’un nou curs polític que es presenta “mogudet” a nivell municipal. Estem a les portes d’un nou curs que acabarà amb les properes eleccions municipals al maig del 2019. Unes eleccions municipals que obriran la porta a un nou govern el qual volem que sigui com a mínim més dialogant que l’actual.
En aquest nou curs polític ens trobarem amb dues situacions, les quals l’actual equip de govern podrà demostrar aquest canvi de tarannà que porta explicant en
les últimes setmanes: Les ordenances i els pressupostos municipals.
Des del nostre grup anirem amb la mateixa posició constructiva de sempre. Volem construir i volem aconseguir uns pressupostos que siguin millors per tots els
garriguencs i garriguenques i sota el nostre parer que siguin més representatius de tota la nostra ciutadania.
Partim d’un punt molt negatiu: L’autoritarisme i la falta de diàleg de l’actual equip de govern ha fet que els últims pressupostos municipals els hagin aprovat en
solitari, i sí, tenen majoria més que suficient per fer-ho, però ells mateixos son conscients que son uns pressupostos poc treballats i poc debatuts amb l’oposició.
Quan parlem d’ordenances, el nostre posicionament és molt clar: No podem seguir amb les ordenances congelades, i no perquè vulguem augmentar la capacitat
de recaptar de l’Ajuntament, ni molt menys, sinó que ja tenim exemples del que passa per mantenir any rere any les ordenances congelades: augments massa
significatius en el moment que s’han d’actualitzar. Seguim pensant que una política progressiva d’impostos i redistributiva és el millor format per aconseguir una
Garriga més equilibrada i solidària.
En definitiva, ha arribat l’hora de la veritat de l’actual govern: O demostren aquestes “noves formes de fer” o quedaran retractats davant de la oposició i de la
ciutadania d’aquestes formes de fer tan pròpies d’ells: el “ordeno i mano” al qual ens tenen acostumats seguirà present com a mínim fins el mes de juny de l’any
vinent, per part nostra seguirem intentant-ho!

Corrandes de l’exili, Pere Quart

“A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida;
l’altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.
En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
«Com el Vallès no hi ha res»”.

Habitatge per a tothom
Un dels grans reptes que tenim a la Garriga es l’accés universal a l’habitatge, sobretot per aquelles persones que, per alguna raó, disposen
de menys recursos. Ara que la construcció de nous habitatges es reactiva, tornem a veure grues a diversos indrets del municipi.
Els preus de compra són elevats, fet que fa impossible que els joves hi puguin accedir ja que solen tenir menys recursos i feines precàries.
Ara bé si l’habitatge de compra és problemàtic, encara ho és més el de lloguer, amb contractes onerosos i amb normes que no protegeixen
gens a les persones que volen llogar.
Es fa evident que calen noves lleis que fomentin l’habitatge social, en especial el de lloguer. També calen més recursos municipals per afavorir l’accés al lloguer amb mesures decidides que passen, tant per la construcció d’edificis plurifamiliars de caire social, com incentius a la
propietat perquè posin a disposició del mercat lloguers a baix preu.
Nosaltres seguirem pressionant des de l’oposició per aconseguir-ho.
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