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Governs republicans
en temps de crisi

Entre tots i totes,
ho aconseguirem

Quan fa poc menys d’un any acceptàvem l’encàrrec que ens havia fet la ciutadania a les urnes i entomàvem les regnes del govern municipal, poc ens pensàvem que, un any més tard,
ens tocaria fer front a la pitjor crisis sanitària mai
viscuda mundialment.

Davant la situació excepcional d’emergència
sanitària, voldríem aprofitar aquest espai per
fer-vos arribar un missatge d’esperança, per fer
arribar als nostres veïns i veïnes el reconeixement per la resposta que estan donant per fer
front a la pandèmia. I sobretot, per parlar de
futur. Un futur molt diferent del que havíem imaginat ara fa uns mesos, però un futur que ens fa
prendre partir com a societat, com a poble, i que
ens reclama treballar plegats per ser millors.
Una oportunitat per tornar a les arrels, per donar
valor a les petites coses i per tornar a l’essència
del que som i d’on venim.

Tot i així, un cop assumida la situació i aplacat
el sotrac inicial, vam fer el que millor sabem fer:
posar-nos a treballar. I ho vam fer des del republicanisme més radical. És a dir: en cap cas,
des del nostre Ajuntament, podíem permetre
que la crisi servís per eixamplar les desigualtats. Havíem de prendre decisions que posessin
el bé comú al centre de tot. Es per això que:
Hem mantingut el mercat setmanal, amb les
parades de productes d’alimentació i garantint
la seguretat, amb la finalitat d’abastir la ciutadania i permetre certa continuïtat de l’activitat
econòmica.
Hem aplaçat i flexibilitat el cobrament d’impostos i taxes municipals i eliminat els preus dels
serveis no prestats.
Hem reforçat l’atenció als usuaris del Servei
Local d’Ocupació, amb entrevistes regulars personalitzades i píndoles formatives pels usuaris.
Hem reforçat, juntament amb Càrites, el servei
del Banc d’Aliments de la Garriga.
Hem treballat conjuntament amb les escoles per
garantir que tots els nens i nenes disposin de
connexió i ordinadors per seguir el seu curs.
Hem acompanyat el petit comerç, les empreses
i la indústria de la Garriga en els seus dubtes i
les seves inquietuds.
Hem repartit les mascaretes fetes per voluntàries entre tota la població i estem trucant
diàriament a la gent gran del nostre poble, per
conèixer el seu estat i si els cal ajut.
Estem treballant per flexibilització de les condicions dels lloguers d’habitatges i de comerços, i
perquè els bancs no cobrin despeses per retirar
diners.
Ara mateix el futur és incert, però hi ha una cosa
clara: d’aquesta crisi només en podrem sortir
reforçats si treballem en la direcció correcta. I
aquesta direcció no és altra que la de les polítiques públiques en pro de l’equitat i del bé comú.
Així ho fem i així continuarem fent-ho.
Per cert, ens sentim molt ben acompanyats pels
grups municipals del consistori, que ens han
donat suport en les mesures que hem tirat endavant. Tenim un poble que ens el mereixem,
sobretot per la gent disposada a ajudar, com
s’ha vist amb les voluntàries. Un orgull.

Ajuntament de
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Ens caldrà recuperar la normalitat lentament, i
serà necessari que defugim de fer política de
partit, per fer poble, per ajudar més que mai als
qui més ho necessiten, als qui aquesta crisi està
colpejant fortament. I per això, ens caldrà anar
tots a una, treballar i aprendre dels errors. Comprar al comerç de proximitat, anar al mercat setmanal, anar als restaurants i bars de la Garriga,
recuperar les activitats associatives que tan ric
fan el nostre municipi, i sobretot fer prevaldre
els interessos comuns, per sobre dels interessos particulars.
Nosaltres, així ho estem fent d’ençà que es va
iniciar aquesta crisi, i així ho seguirem fent. Són
moments difícils, hem viscut situacions molt doloroses, com la que hem patit amb els nostres
avis i àvies de l’Asil Hospital. Però hem vist com
plegats, hem treballat a contrarellotge per tal de
trobar consensos i lluitar contra aquesta greu situació històrica. Durant les darreres setmanes,
hem pogut ser partícips de com s’està treballat
incansablement, i és per això que aquest agraïment, també el fem extensiu a tots aquells que
estan al peu del canó i a primera línia.
Començant pel Govern Municipal, encapçalant
per l’alcaldessa Dolors Castellà i tota la resta de
regidors de les diferents àrees que estan fent
una feina ingent, pels tècnics de l’Ajuntament,
per la nostra Policia Local, pels companys de
Protecció Civil, per tots els sanitaris, molt especialment els del nostre CAP, pels treballadors
de l’Asil, i per tots aquells treballadors que s’enfronten a la por, per tal de servir al nostre poble.
I evidentment, a la gran quantitat d’accions solidàries que s’han dut a terme durant les darreres
setmanes.
No voldríem finalitzar però, sense fer extensiu aquest agraïment als qui la situació no els
permet obrir els seus negocis i als qui estan a
l’atur. Són temps difícils, però plegats, tornarem
a aixecar-nos.
Garriguenques i garriguencs, gràcies per demostrar amb un civisme extraordinari que som
un poble exemplar. Gràcies per seguir amb rigorositat els protocols sanitaris, gràcies per ser
responsables amb la nostra pròpia salut i amb la
dels nostres veïns i veïnes.
A tots vosaltres, GRÀCIES. Ens teniu al vostre
costat. Ens en sortirem.
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La crisi del coronavirus: com
avantposem els interessos de les
persones als beneficis del capital

Per lluitar contra la crisis
del coronavirus…
polítiques d’esquerres!

Ha hagut de venir una pandèmia per aturar els
desnonaments, tancar el CIE de Barcelona o
veure els millors índexs de qualitat de l’aire en
dècades. Ens hem hagut de trobar en situacions
de vida o mort per avantposar els interessos de
les persones als interessos econòmics, per poder parlar de moratòries de lloguers i d’hipoteques o posar de manifest les mancances dels
nostres serveis públics altament retallats per
dècades de neoliberalisme.

Fa setmanes vivim una situació anòmala per al
nostre poble i el nostre país. El coronavirus ha
colpejat el nostre dia a dia, les nostres vides, les
nostres famílies, amics i amigues i els nostres
veïns i veïnes. Però també ha colpejat les botigues, els bars i restaurants dels nostre poble,
centres educatius, petits i grans negocis de la
nostra vila i de manera important als i les nostres autònoms.

No hem tingut més alternativa que posar la vida
al centre. O almenys intentar-ho. L’alternativa
a les mesures de restricció de drets, llibertats i
retallades en el sector públic no és altra que fer
prevaldre la vida i aprendre dels errors passats.
Errors en els quals es va imposar la lògica neoliberal com en la crisi de l’huracà Katrina a New
Orleans o la crisi financera i immobiliària amb el
rescat públic de la banca que el va succeir. Recordem com d’aquests escenaris catastròfics i
de la por i atordiment següents qui en va acabar
traient rèdit va ser el capitalisme salvatge.
Seguirem sortint als balcons a aplaudir el personal de la sanitat pública, és clar. Aplaudint
perquè hi deixen la pell però també assenyalant
els culpables d’haver deixat en mans privades
més de la meitat dels llits del país i una sanitat
retallada de dalt a baix.
Aquesta crisi és un fet excepcional, d’acord,
però el que és cert és que totes aquestes vulnerabilitats que estem experimentant no són novetat, simplement han aflorat amb més força que
mai. Vulnerabilitats que il·lustren mancances
estructurals d’un sistema que no posa la vida al
centre sinó que prioritza l’economia per damunt
del bé comú.
Un cop superada l’expansió del virus caldrà fer
front a la segona crisi. També des del municipalisme haurem de prioritzar interessos, i des de la
CUP tenim clar quins són.

Els Socialistes de La Garriga arran d’aquesta
situació hem proposat a l'equip de govern una
sèrie de mesures per a ser estudiades, que impulsaven ajuts socials i fiscals per a les famílies
garriguenques.
Pròrroga o fraccionament d'impostos com l'IBI,
l'impost de vehicles o la taxa de recollida de residus, una excempció de la taxa d'ocupació de
via pública per a bars i restaurants des de l'1 de
març al 30 de setembre, per impulsar la temporada d'estiu i recuperar part de les pèrdues
que estan patint aquestes dies; el no cobrament
de la zona blava i lliure aparcament a la zona
vermella fins a la Festa Major i la excempció del
100% del rebut de la recollida de residus durant
el 2n Trimestre del 2020.
Per altra banda i en una línia molt més generalista hem demanat ajuts als lloguer per a totes
aquelles persones que demostrin haver patit un
ERTO o per una no renovació del seu contracte laboral durant aquesta situació, i que a més
tinguin una reducció en totes les quotes municipals i garantinzant l’accés als subministres
(llum, aigua i gas ) a totes les llars.
Les propostes han estat recollides per l'equip de
govern per al seu estudi i debat i n'han esmenat
algunes, fent propostes alternatives. D'altres,
fins que no acabi la pandèmia i se'n pugui veure
el resultat, que serà ferotge per a totes les famílies, estan en procés d'estudi .
Hem fet també el seguiment de molt a prop de
la situació de les residències de gent gran, oferint al govern la nostra veu amb el govern de
la Diputació i del govern de l’Estat. Creiem que
és un moment on sumar esforços és necessari
aconseguir l’objectiu comú.
Per últim també hem demanat a l’equip de govern a valorar la ubicació actual del mercat: tot
i que estem molt d’acord a mantenir-lo durant
tot el confinament, potser hi ha ubicacions més
segures per fer-lo. En un comunicat d’aquesta
mateixa setmana hem demanat que es valori
tècnicament aquesta opció.
Ara més que mai, totes les idees han de ser
vàlides per a recuperar, quan acabi el període
de confinament, la normalitat en la mesura que
ens sigui possible. Ara a totes i tots els i les responsables polítics, dins de les nostres responsabilitats, ens ha de tocar sumar i remar cap a
un únic sentit, demostrant que volem posar els
ajuntaments al costat de la nostra ciutadania.
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Quan s’acabi
el confinament
Podríem parlar avui del que ens està succeint,
de l’esforç del personal sanitari, dels mitjans que
ha posat l’Ajuntament amb el suport unànime de
l’oposició per pal·liar l’afectació del COVID19 ara,
en el present, però tot això vostès ja el coneixen.
Podríem parlar del perjudici ocasionat al nostre
municipi per un vídeo gravat amb el propòsit de
fer mal fent política escombraria la decisió d’obrir
el mercat dels dissabtes només a productes d’alimentació que va prendre el Govern Municipal
amb el suport de tots els grups polítics. Però no,
això vostès també el coneixen. Volem parlar del
dia després, de quan acabi el confinament, de la
reconstrucció.
L’Ajuntament és l’administració més propera al
ciutadà i en canvi no és la que més recursos té
per actuar en aquesta reconstrucció. Tanmateix
des de Cs creiem que hem d’aprofitar al màxim
aquests recursos.
El més urgent que haurem de fer i tenir preparat
quan acabi el confinament és modificar el pressupost municipal d’aquest any i més endavant
elaborar un pressupost per 2021 sota la premissa que han de ser pressupostos d’emergència.
Aquests pressupostos d’emergència han de donar resposta amb mesures d’estímul que ajudin a
dos grans grups d’afectats.
El primer d’ells seria el format per famílies afectades per acomiadaments o reducció d’ingressos.
El segon grup és el format pel teixit productiu i de
serveis de la Garriga. Tenim moltes botigues, el
sector de la restauració i empreses de serveis de
diferent tipus tancades o amb reducció de vendes durant aquest període. No poden facturar, no
ingressen i sobretot aquells que són autònoms,
la immensa majoria, han vist com de moment el
Govern de Pedro Sánchez els ha donat una resposta que per nosaltres no es del tot satisfactòria.
I no oblidem a bona part del nostre teixit productiu
que està a les zones industrials i que està passant molt mal any. A la pujada de l’IBI de vora el
30 % se li ha afegit ara això, el tancament obligat. Una bona quantitat d’empreses han hagut de
recórrer a fer un ERTO, altres veurem si podran
obrir o hauran de fer un ERE. Els comptes de resultats no seran els que voldrien i això és atur i
drames familiars pels empleats i ples petits empresaris locals.
Farà falta que els pressupostos d’emergència
d’enguany i de l’any vinent, alleugerin la pressió
fiscal sobre les nostres pimes i a la vegada hem
de fer polítiques fiscals que estimulin la recuperació dels negocis dels garriguencs doncs són font
d’ocupació de moltes famílies.
Nosaltres ens trobem ara mateix treballant tot un
paquet de mesures per incloure-les en aquests
pressupostos d’emergència que volem fer arribar
al Govern al mes de maig i que evidentment farem públiques.
Acabem recordant que fins que arribi el dia del
desconfinament, continuïn, si us plau, mantenint
les mesures de seguretat sanitàries.

