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La diversitat a través de la
cultura

Eleccions Parlament 14F

Seguim parlant de cures,
ara més que mai!

El passat 20 de febrer, al Teatre El Patronat,
van actuar Les Impuxibles amb l’espectacle
“Suit TOC núm. 6”, una peça que deﬁneixen
com un diàleg total entre diferents disciplines escèniques on es plantegen preguntes.
Però també va molt més enllà. Amb la certesa de que el que estàs veient és real, l’espectacle esceniﬁca el TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu) i aprofundeix en el patiment i
dolor de les persones que el pateixen i, també, en el patiment i dolor de les persones
que les estimen i es preocupen per a elles.
Un espectacle cru, que colpeja i no et deixa
indiferent, que et fa preguntar-te com afrontem les malalties mentals, ja no com a individus, sinó com a societat teòricament evolucionada.
I això ens porta a més preguntes: com afectarà a les persones amb malalties mentals
la pandèmia? Quantes persones desenvoluparan algun tipus de malaltia mental durant els mesos conﬁnats? Com afectarà la
soledat i aïllament a persones mentalment
vulnerables?
Son preguntes complicades de respondre
i que el temps ens respondrà, però el que
si és cert, és que com a societat, hem de
canviar. Hem de deixar d’estigmatitzar les
malalties mentals i acceptar la diversitat
com el que és, un reﬂex de la societat.
I parlant de canvis, el dia 8 d’aquest mes celebrem el Dia Internacional de la Dona. No,
no parlem de canvis en la celebració sinó
en la manera de prendre’ns en serio, com a
societat, el que commemorem: l’oportunitat
per celebrar, reﬂexionar i reivindicar el drets
de les dones en totes les esferes de la vida
pública i privada.
El dia 6 de març, dins els actes programats
per celebrar el Dia de la Dona, al mateix Patronat, es programa un concert-espectacle
realitzat per noies joves de La Garriga.
Son dos exemples de com tractar i normalitzar la diversitat a través de la Cultura. Hem
de continuar educant les noves generacions
en el respecte a la diversitat i inculcar-los
els valors que impedeixin que seguim, com
a societat, en aquesta línia, donar-los les
eines perquè no repeteixin el que massa sovint seguim veient i molta gent, patint.
La Cultura ens ofereix l’oportunitat de tractar aquests temes i fer-nos reﬂexionar. És la
nostra obligació fer-ho i actuar.

El resultat de les eleccions del 14F ha donat
a tot Catalunya una victòria clara de l’independentisme, que no sols ha crescut en %
de vots i escons, si no que ha assolit per
primera vegada una majoria superior al 50%
en ambdós casos. Això permet, si les forces
independentistes es posen d’acord, donar
les passes necessàries per iniciar aquest
procés.
Està en mans d’ERC formar un govern independentista fort i estable durant tota la
legislatura que engegui el camí que des de
les entitats, societat civil i les forces independentistes al Parlament reclamem i ens
ha encomanat la ciutadania amb els resultats de les urnes.
L’entrada d’un partit xenòfob i feixista és la
mala noticia d’aquests resultats, que encara
que ja hi era de forma latent, també la desídia dels partits unionistes ha permès al llarg
de tots aquests anys que es moguin amb
plena llibertat i que hagin actuat impunement arreu, sense condemnar-los ni públicament ni als tribunals, mentre que a Catalunya tenim presos polítics per posar urnes,
Presidents inhabilitats per exercir drets fonamentals com la llibertat d’expressió o cantants que entren a la presó pel mateix motiu.
Per altra banda, la victòria de Junts a La
Garriga per més de 500 vots sobre la segona força política, dona una gran legitimitat
a la feina que estem fent des de l’oposició
a l’Ajuntament. Els garriguencs ens heu fet
conﬁança perquè creieu amb el projecte que
us hem presentat, però també heu castigat
les aventures poc estables de l’actual equip
de govern.
El nostre compromís continua ferm amb les
ciutadanes i els ciutadans de la Garriga,
amb el nostre full de ruta, amb el nostre programa electoral, amb el suport a les famílies
i les polítiques socials necessàries, així com
amb la recuperació econòmica malmesa en
aquest darrer any.

A les portes del Dia Internacional de les Dones Treballadores i un any d’ençà de l’inici
de la pandèmia, reﬂexionem sobre coronavirus des d’una perspectiva feminista.
La pandèmia global del coronavirus ha despullat, com mai, la fragilitat de l’organització
econòmica, política i social capitalista que
revela la centralitat del treball de cures que
la sosté, un treball no reconegut i exercit per
les dones principalment.
El treball de cures ha augmentat en escreix
amb la pandèmia. Des de l’inici amb el tancament dels centres educatius i encara ara
amb la semi obertura de centres de dia per
a gent gran, persones amb discapacitat o
patologies mentals, quedant molts col·lectius desproveïts de serveis i professionals,
deixant-los en mans privades i per tant sobrecarregant a les dones.
El coronavirus també accentua l’alt cost
per a les dones en els sectors laborals que
ocupen: el 85% de la infermeria, el 99%
de la neteja d’hospitals, el 90% de neteja
d’empreses i llars i el 85% de caixeres de
supermercat, sectors de major exposició al
contagi, amb condicions laborals precàries
i manca d’Equips de Protecció Individuals
(EPI), principalment en les treballadores de
neteja d’empresa i llars.
Per aquests motius, i molts altres que no
ens hi caben en un article de 250 paraules,
ara és un moment clau perquè el feminisme
entri a les llars i posi en pràctica la premissa
de que “allò personal és polític” recolzant les
demandes dels moviments socials que reivindiquen els drets de les grans cuidadores
i les seves ﬁlles i ﬁlls, així com condicions
laborals dignes pels treballs que ocupen.

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

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

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga
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Un any després de l’arribada del
COVID.

El gobierno de la simbiosis

Habitatge Social per joves i
gent gran

Ara farà un any la pandèmia arribava a les
nostres vides. Cap administració estava
preparada per això i molt menys érem
coneixedors de l’impacte que aquest virus
tindria en les nostres vides i en els nostres
dia a dia.
Ens hem acomiadat de molts veïns i veïnes
des de la distància, hem viscut amb molta
por com el virus s’expandia per la Garriga,
especialment fent mal al nostre Asil Hospital.
Mesos tancats a casa, negocis amb la
persiana abaixada durant molts mesos,
projectes vitals trencats per l’impacte
d’una pandèmia sanitària que ens portava
incertesa.
Com estem un any després? Podem parlar
de que comencem a veure la llum al ﬁnal
del túnel? Fa un parell de mesos que
s’està aplicant la vacuna que ha de portar
la immunitat i la normalitat a la població.
Iniciant amb els més vulnerables, els nostres
avis i àvies de les residències de la Garriga i
poc a poc la resta de la població ﬁns arribar
a l’enyorable immunitat.
Ara arriba el moment, a part de la resposta
sanitària, de la resposta política. Nosaltres
creiem fermament que el 2021 i el 2022
seran els anys de la reconstrucció. Una
reconstrucció que ha de comptar amb
el suport de tots els ens públics, sinó no
arribarem enlloc. Hem demanat al govern
prioritzar en tots aquells temes que ajudi al
teixit industrial de la Garriga però també als
veïns i veïnes en general. La prioritat ha de
ser sortir de la crisi econòmica i social que
la pandèmia ha provocat. No podem deixar
ningú enrere. De moment la resposta ha
estat dir a les nostres propostes que no, per
manca de Pressupost. I amb un pressupost
afectat, és quan s’han de destacar prioritats.
En això som clars. El govern ha de prioritzar
unes polítiques per davant d’altres. Les
necessitats han canviat des de fa dos
anys i tot i que hi hagin compromisos
polítics, ara és necessari que es prioritzin
els socials i econòmics, demostrant que
som l’administració més propera a la
ciutadania. Hem de ser capaços de ser
allà on el veï o veïna ens necessiti. Teniu
el nostre compromís de que vetllarem per
complir-ho i n’estem segurs que trobarem
les complicitats necessàries al plenari per
defensar-ho! Fem-ho possible!

El gobierno de la simbiosis que tenemos en
la Garriga, el de una ERC que necesita de
sus 4 socios tránsfugas y los 4 socios tránsfugas que necesitan estar sumando con
ERC, no reﬂota.
Como todo gobierno que no reﬂota y que
no saca sus proyectos adelante busca un
culpable o un mecanismo para hacernos
desviar la atención. Si los presupuestos municipales no los respalda ningún grupo de la
oposición entonces la Alcaldesa dice que es
porque los partidos de la oposición hacen
electoralismo -pues según ella estábamos
en precampaña de las elecciones al Parlament- y no porque la oposición en bloque
piense que son unos presupuestos que no
responden a las necesidades del momento
actual. Si no hay temas nuevos que presentar a la ciudadanía pues el propio gobierno de ERC nos presenta en el Pleno unas
cuantas mociones procesistas para hablar
de lo mismo: de lo malo que es “l’ Estat Espanyol” que es lo que viene haciendo en los
últimos plenarios. A falta de vendernos las
bondades de un Plan de Actuación de Mandato que no funciona pues han pensado que
mejor informamos de lo mínimo a la oposición y a la ciudadanía.
El gobierno de la simbiosis vive atenazado.
Las cuentas públicas están tiesas, las quejas de las entidades no cesan, los proyectos
se retrasan sine die (por poner uno de los
muchos ejemplos la actuación en el Parc
dels Pinetons). ¿Qué decir de las plazas
de aparcamiento? Pues que se improvisan
actuaciones como la de la plaça dels Tres
Tombs mientras no se resuelven los problemas de aparcamiento en el centro del
municipio o en la zona del barrio de Montserrat donde estaban previstas una serie de
actuaciones a modo de pequeños parkings
en solares sin previsión de construcción a
corto y medio plazo pero de los que no hemos vuelto a saber nada.
ERC de la Garriga ha decidido emprender
las mismas formas que ha provocado mociones de censura o abandono de gobiernos
de coalición en otros lugares de la comarca:
el tratar con desdén y con falta de transparencia a la oposición que pide resultados al
gobierno municipal más caro de la historia
de la Garriga.

Els regidors No Adscrits creiem fermament
en la necessitat de dotar al nostre municipi
d’Habitatges Socials de lloguer assequible
per joves i gent gran. Vam acceptar l’oferiment de la Regidoria d’Habitatge amb el convenciment que teníem una tasca molt important a realitzar. Sabem que la Garriga te un
dèﬁcit pel que fa a habitatges de lloguer assequibles pels nostres joves. Som conscients
que molts d’aquest joves es veuen obligats a
marxar del nostre municipi per trobar un pis
de lloguer assequible als seus ingressos. La
realitat és que el nostre poble te molta demanda i poca oferta d’habitatges de lloguer,
i aquests son cars. No tenim cap habitatge
de titularitat municipal que puguem destinar a
lloguer social. És per això que ens hem marcat l’objectiu per aquest mandat de construir,
per primera vegada a la Garriga, habitatges
de titularitat municipal per dedicar-los al lloguer social, per a joves i gent gran. Mai ﬁns
avui cap govern ha realitzat polítiques actives
per tal de dotar el nostre municipi d’un parc
d’habitatge públic. O si més no, cap ha tingut èxit. L’any 2003 l’Ajuntament va cedir el
solar municipal de Can Noguera a l’Incasol
per tal que aquest realitzés la construcció de
54 habitatges. Malauradament, l’any 2006,
quan estaven a punt de començar les obres,
van aparèixer unes restes arqueològiques al
solar que van aturar el projecte. La presència
d’aquestes runes, com a conseqüència del
previst imperativament a la Llei de Protecció
del Patrimoni de la Generalitat, fa inviable
econòmicament el projecte de Can Noguera.
Per aquest motiu, actualment estem estudiant alternatives entre els solars municipals
que tenim al poble per tal de trobar la millor
opció que ens permeti la construcció a curt
termini d’habitatges per a lloguer social. El
que tenim molt clar és que si creiem realment
en les polítiques d’habitatge, ha de ser el
propi Ajuntament qui lideri els projectes. De
la mateixa manera que quan es vol dotar el
municipi d’un equipament esportiu és el propi
Ajuntament qui el construeix i qui suporta el
seu cost, pensem que en habitatge s’ha de
seguir el mateix camí. No apostem per cedir
el sòl municipal a un tercer per tal que aquest
realitzi el projecte a canvi de la concessió
dels lloguers durant 75 o 100 anys i no estem
a favor de “privatitzar” l’habitatge social. Volem que un cop amortitzat el cost ﬁnancer del
projecte, els lloguers socials obtinguts retornin a les arques municipals per destinar-los a
més polítiques d’habitatge.

web: http://lagarriga.socialistes.cat/
twitter: @PSClaGarriga
facebook: @partit.delssocialisteslagarriga
instagram: psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: http://lagarriga.ciudadanos-cs.org/
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: https://www.facebook.com/
CiutadansLaGarriga
instagram: cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

twitter: @100x100LG
facebook: @100x100LG
instagram: 100x100lg
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