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Ajuntament de
LA GARRIGA

Hem de marxar del Consorci 
de Residus del Vallès Oriental

En el Ple Municipal del mes de maig es va 
aprovar amb els vots de tots els partits pre-
sents al consistori excepte el nostre l’accep-
tació dels preus pels serveis que presta el 
Consorci de Residus del Vallès Oriental a 
la Garriga. Aquests són els de la recollida 
selectiva (cartró, vidre, envasos, orgànica) 
així com la resta de residus i el servei de 
deixalleria.
Aquests serveis per a 2020 han significat 
una desviació pressupostària de 325.111 € 
respecte al que el Govern d’ERC va incloure 
en els pressupostos d’enguany. Un desvia-
ment pressupostari per un servei que deixa 
molt a desitjar on no s’ha canviat un conte-
nidor en anys, on els vehicles utilitzats són 
vells i sorollosos. Els contenidors nous i els 
millors vehicles sembla que estan destinats 
per a altres poblacions de la nostra comarca 
com, per exemple, Granollers que no sabem 
si és o no casualitat que això es degui al fet 
que qui presideix el Consorci és el regidor 
de medi ambient de la capital de la nostra 
comarca. Desitgem que no.
Es preguntaran el perquè d’aquesta desvia-
ció descomunal i com ho pagarem. Doncs 
responent a l’última qüestió ho pagarem 
amb romanent de tresoreria que no podrem 
utilitzar precisament per a altres fins com 
la lluita contra la Covid-19. Responent a 
la primera, la resposta és tan senzilla com 
indignant. D’una banda, hi ha un augment 
de tarifes considerable i en alguns serveis 
l’augment és senzillament abusiu. Per l’al-
tre subjau una mala planificació pressupos-
tària del Govern Municipal d’ERC que ens 
va amagar la informació d’aquesta pujada 
de preus durant la tramitació del pressupost 
per al 2020 ja que ells eren coneixedors des 
d’octubre de 2019 que ens anaven a pujar 
el servei de deixalleria un 37 %, el de recolli-
da selectiva un 82% i la quota per pertànyer 
al Consorci ni més ni menys que un 125% 
passant a pagar ara 112.000 € de “quota de 
soci de club”.
Un “club” que ha estat notícia més per pro-
blemes de gestió, de peça cotitzada d’al-
guns partits per veure qui mana allà que 
realment pel que ha de servir. Diem prou de 
pagar-los anys de desgavell.
I quina solució tenim? Sortir més aviat 
que tard del Consorci i avançar cap a un 
nou model de recollida de residus porta a 
porta. Això seria factible si el Govern ens 
convoqués a la comissió pertinent on trac-
tar aquest tema però no hi ha notícies del 
govern d’ERC amb l’oposició des de fa set-
manes.

Molt per fer: seguim!

Com cada any seguim donant suport a les 
accions del col·lectiu LGTBIQ, enguany 
de forma més distanciada però tan prope-
ra com hem pogut . Malauradament, tant 
dins l’àmbit municipal com personal vivim 
diàriament amb persones que pateixen dis-
criminacions per raó de sexe i/o orientació 
sexual, circumstància que ens entristeix i 
condemnem fermament. 
Sempre hem treballat i continuarem treba-
llant per erradicar aquest xenòfobs, per con-
demnar qualsevol acció violenta vers aquest 
col·lectiu i per eliminar les diferències per 
raó de sexe i/o orientació sexual, donant su-
port a totes aquelles accions municipals que 
es facin en aquest sentit i fent aportacions 
per a que en sorgeixin de noves. 
S’han guanyat algunes batalles com ara 
matrimonis del mateix sexe i/o parelles ho-
mosexuals que han aconseguit poder for-
mar una família, adoptant o tenint fills/filles 
propis a través de ventres subrogats o inse-
minació artificial. Però no està sent gens fà-
cil ni tampoc és suficient. Hem d’aconseguir 
que les lleis canviïn, tothom ha de tenir els 
mateixos drets en l’àmbit personal i laboral 
independentment del seu sexe i/o orientació 
sexual. 
Durant aquests darrers mesos ha quedat 
palès que sempre hi haurà qui buscarà al-
gun motiu per discriminar les persones; fins 
hi tot aquells qui amb el seu ofici ens ajuden 
a viure han estat discriminats durant la Co-
vid-19. Això demostra que dins la societat hi 
ha gent per tot, però també ha quedat clar 
que la majoria som gent que socialment ens 
acceptem tal com som i que dins del nostre 
entorn, tant personal com de treball, tothom 
hi té cabuda. Per això, és i serà sempre un 
dels nostres objectius principals i priorita-
ris seguir treballant per aconseguir assolir 
una igualtat de tracte i no discriminació del 
col·lectiu LGTBIQ.

Preparem la Festa Major del 
2021... un any per reflexionar-hi!

Malauradament la Covid-19 ha impactat en 
el nostre municipi d’una forma transversal i 
afectant-ne tots els àmbits. El més impor-
tant, els nostres veïns i veïnes que malaura-
dament hem perdut per aquesta pandèmia. 
Però també dur, per al comerç local, centres 
educatius i molts més.  En definitiva, en tots 
els aspectes de la nostra vida.
Ara sabem que un d’ells ha sigut la nostra 
Festa Major. Tot i que sabem que ara la seva 
importància és relativa, és esperada per to-
thom  i ens anuncien una Festa Major dife-
rent. La nostra Festa Major és un punt de 
trobada intergeneracional, on podem trobar 
aquella activitat que més ens agrada  i com-
partir un espai amb els nostres coneguts.
La novetat d’enguany era el model participa-
tiu a partir d’una comissió, que no ha acabat 
de funcionar positivament, però que ha estat 
un principi d’un aspecte que s’ha de millorar 
i continuar. Si no es dinamitza de la forma 
adequada pot portar a conflictes entre mo-
dels diferents, que va ser el que va passar 
definitivament.
Ara hem de bolcar esforços en la Festa 
Major semidesconfinada que es presenta 
al 2020 i molt aviat, sense perdre temps, 
plantejar aquest model de participació de 
cara al 2021, plantejant d’una forma prèvia, 
el model, marcant línies clares i on tothom 
se senti partícip. Sabem que tenim un gran 
equip tècnic i un gran teixit associatiu, per a 
aprofitar-ho i generar sinèrgies. 
Ara tenim la oportunitat i més de 365 dies 
per endavant per preparar-la “grossa”, con-
sensuada i participativa, on pugem definir 
els espais, les activitats i el pressupost que 
es destina. Després de com ha anat el 2020, 
hem de ser conscients i aprofitar les opor-
tunitats. 
Per part nostra estem disposats a posar-nos 
a treballar! Volem una Festa Major pensada 
entre totes i tots, treballada entre totes i tots, 
gaudida per totes i tots!

Fase de Festa (MAJOR)

En una situació normal El Garric de juliol 
serveix per desitjar-nos una bona festa ma-
jor. És com la primera ocasió que tenim de 
fer arribar a totes les cases de la Garriga 
aquest desig tan sincer: després de tot un 
any arriba l’estiu i amb ell la nostra festa. És 
com un final i un inici alhora. Sortim al carrer 
i ens retrobem per celebrar que hi som i per 
recordar-nos el nostre sentit de pertinença 
a una comunitat, a un poble. I per això fem 
festa, i aquesta ens fa sentir vius i arrelats.
Aquest any, però, arribem a aquest juliol 
amb una sacsejada col·lectiva brutal. L’epi-
dèmia de la Covid-19 ens ha posat a prova 
com a individus i com a societat. A la Ga-
rriga el seu pas també ha estat demolidor: 
hem perdut persones properes i estimades, 
moltes persones han perdut la feina o han 
deixat de treballar temporalment, altres han 
vist que no podien redreçar el seu negoci. I 
un munt de situacions personals d’efectes 
encara difícils de mesurar. Aquestes cir-
cumstàncies tan excepcionals i bèsties ens 
obliguen a pensar la festa d’enguany d’una 
manera diferent. També perquè el pla de xoc 
ha obligat a passar diners de partides com 
ara les festes a d’altres destinades a ajudar 
persones, famílies, comerços, indústries.
D’altra banda, la situació sanitària també 
ens obliga a mantenir la prevenció activa i a 
mirar de respectar totes les recomanacions 
de les autoritats sanitàries per tal de garan-
tir la seguretat de les persones, que ha de 
ser un objectiu de qualsevol administració 
pública.
I tanmateix, com a poble no podem renun-
ciar a veure’ns, a trobar-nos, a recuperar 
els nostres espais de socialització, a fer de 
la festa un recordatori que estem vius i que 
necessitem dir-nos-ho mirant-nos als ulls. 
Per això l’equip de govern, les regidories de 
cultura i joventut de l’ajuntament i les enti-
tats que havien treballat en la comissió de 
festa major, estem treballant intensament i 
conjuntament en una proposta de festa que 
respecti escrupolosament les prevencions 
sanitàries i no posi en risc la salut de ningú, 
però que alhora ens permeti gaudir un altre 
cop dels nostres carrers. Serà diferent. Se-
gur! Però serà la festa possible.

Educació

Estem vivint uns mesos de convulsió i pre-
ocupacions arrel dels efectes de la Covid19  
on hem posat a prova el sistema sanitari del 
país. Entre d’altres coses ha servit per fer-
nos adonar que els serveis públics essen-
cials d’un país requereixen, sense embuts ni 
escletxes, de tots els recursos que calguin. 
Hem comprovat que tenim uns professio-
nals extraordinaris i això és, també, perquè 
han tingut una bona formació acadèmica, 
humana i professional.
Enguany ha començat el període de les 
preinscripcions escolars a primària i secun-
dària, batxillerat, graus i estudis universita-
ris. I aquí, com a país i societat, també hi 
hem d’abocar, inexcusablement, els recur-
sos necessaris. En el sector educatiu tam-
bé gaudim d’una excel·lent professionalitat 
i dedicació, però és evident que cal més 
inversió i recursos per una millor formació i 
modernització en tots els àmbits educatius.
Quan al setembre s’iniciï el nou curs escolar 
hi haurà molts dubtes de com ens organit-
zarem com a conseqüència de la Covid19, 
però també hem de ser conscients que no 
podem deixar sols la direcció dels centres 
amb tota la responsabilitat d’aquesta nova 
situació. Si som prou responsables per anar 
a la terrassa d’un bar a prendre alguna cosa 
amb els amics, també hem d’exercir aques-
ta responsabilitat individual quan portem els 
nostres fills i filles a les escoles. 
Des de Junts per la Garriga demanem va-
lentia a l’equip de govern, amb la resta de 
grups municipals al costat, per a fer front al 
repte de la redistribució dels espais de les 
escoles i instituts públics, que per causes 
demogràfiques requereix d’un nou encaix 
de futur.
Defensem una escola pública, integradora i 
catalana i un model d’ensenyament dual pú-
blic i concertat. Un model que ha funcionat 
com element de cohesió i integració, de re-
forç de la nostra identitat lingüística i alhora 
de la diversitat.

Cultura i festa major en temps 
de pandèmia

La pandèmia ha afectat tots els àmbits de 
les nostres vides i la cultura no n’ha quedat 
al marge. La sensació és que s’ha accentuat 
el fet endèmic d’entendre la cultura com una 
cosa prescindible o com un bé de consum.
Els processos culturals han de ser entesos 
com a elements clau en la cohesió social 
per enfortir els vincles comunitaris al poble.
En aquesta línia celebrem iniciatives sorgi-
des des del teixit associatiu com la “Saligar-
da confinada”, una programació feta amb 
esforç i imaginació durant el confinament 
per part de l’assemblea popular de la Sa-
ligarda, el “Confinafest” o l’enregistrament 
de la cançó de Corpus. Iniciatives que són 
clau per trencar amb l’aïllament social en 
moments de màxima vulnerabilitat social i, 
alhora, ofereixen alternatives a l’oci de con-
sum de les grans plataformes de streaming.
Tot i això, seguim veient que el retorn a la 
suposada normalitat avança, però les ad-
ministracions pràcticament no mouen fitxa 
en la recuperació dels espais culturals i les 
festes populars. Les incerteses i la manca 
d’indicacions sanitàries i de prevenció per 
adaptar-nos a la nova situació mostren altre 
cop menysteniment cap a la cultura.
Davant d’aquesta situació creiem essen-
cials iniciatives com les que planteja Sali-
garda, que ja treballa en com adaptar-se a 
la nova situació i oferir una edició de Festa 
Major Popular adaptada als nous temps.
Des de l’administració no podem relegar la 
cultura a un segon pla amb la justificació de 
les urgències conseqüència de la pandèmia. 
La cultura no només es veu en una pantalla, 
també s’ha de viure perquè és clau en mo-
ments de crisi per al benestar emocional i la 
salut mental de les persones. Entenem que 
hem de fer un esforç per capgirar els actes 
culturals i aprofitar per repensar el model de 
festa major.
Tenim al davant una oportunitat per elaborar 
un calendari d’espectacles culturals de petit 
format durant l’estiu, fent servir espais muni-
cipals on es puguin mantenir els aforaments 
limitats i els criteris sanitaris necessaris. Fu-
gint així dels macro esdeveniments que as-
sociem a la Festa Major tradicional. Creant 
així espais inclusius, lliures de discrimina-
cions, agressions i violències. Amb criteris 
d’eficiència, sense dedicar grans partides 
econòmiques a caps de cartell i donant su-
port a artistes locals i personal tècnic (llum, 
so…) del territori que està patint més que 
mai una crisi econòmica en un sector ja de 
per si precaritzat.
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