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Dolors Castellà Puig
Alcaldessa de la Garriga

Benvolguda veïna, benvolgut veí,
Aquesta circumstància que vivim: confinats, amb mesures de
protecció que no ens deixen acostar els uns als altres, amb
persones al nostre costat que emmalalteixen i altres que mar·
xen definitivament... Tot plegat ens ha agafat amb el pas canvi·
at, individualment i com a comunitat. Mai hauríem pensat que
no podríem decidir què fem, on anem, amb qui ens trobem...
Estem acostumats a decidir i programar les nostres accions
pensant que controlem el present i el futur. Aquesta nova si·
tuació ens demostra que no és així, que de cop i volta tot pot
canviar i que les nostres accions més quotidianes poden estar
a mercè de circumstàncies que no coneixem ni teníem pre·
vistes.
Els ciutadans i ciutadanes de la Garriga no som diferents i
un cop acceptada la nova situació ens hem posat en marxa.
Cada persona ha hagut de trobar el seu espai individual i al·
hora hem sigut conscients de la convicció de pertànyer a una
comunitat i de la nostra capacitat d’adaptació però també de
transformació. Les accions s’han multiplicat en favor del col·
lectiu: acompanyaments, mascaretes, ulleres, aliments, mú·
sica, suport en múltiples maneres, a l’àmbit públic i al privat...
Haurem de ser capaços de guardar aquests aprenentatges
que hem hagut de fer ràpidament i que fem cada dia i trans·
formar-los en noves mirades cap a la comunitat i noves acci·
ons que ens perpetuïn aquestes millores que hem aconseguit
durant el període de la crisi.
Tots i totes hi hem de sortir guanyant, en som capaços. Aviat
ens tornarem a trobar per les places i els carrers d’aquesta
nova Garriga.
Cuideu-vos i cuidem-nos de tota la gent!
El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació (OAMC) · Sara Riera · Berta Florés · Judit Beltran
Consell d’Administració de l’OAMC.
Dipòsit legal B-11655-07

www.lagarriga.cat

@ajlagarriga

Ajuntament la Garriga

ajlagarriga
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Segueix l’actualitat de la Garriga!

Totes les notícies de l’Ajuntament relacionades amb la crisi de la Covid-19
es poden consultar als canals municipals

D

urant el confinament i l’estat d’alarma, que va començar el
passat 14 de març i que de moment s’allargarà fins al proper 9 de maig, els serveis de comunicació municipals segueixen
treballant per oferir tota l’actualitat relacionada amb la crisi del
coronavirus a la Garriga.
Aquesta edició especial del butlletí El Garric vol apropar a la ciutadania un recull de les informacions de l’Ajuntament més destacades d’aquests dies a la Garriga confinada. Aquesta vegada i a
causa de les circumstàncies, només s’ha publicat en format virtual. Des de l’Àrea de Comunicació us convidem a compartir-lo i
fer-lo arribar a tantes veïnes i veïns com sigui possible.
També us recordem, que podeu trobar tota la informació actualitzada, cada dia als diversos canals i mitjans de comunicació
municipals.

Xarxes
socials
La informació actualitzada de tots els comunicats i missatges oficials es pot consultar, puntualment, a les xarxes socials del consistori. L’Ajuntament té comptes corporatius a Twitter (@ajlaGarriga) i Facebook (Ajuntament
de la Garriga), i en tots dos supera les 5.000 persones seguidores. També és present a Instagram (@ajlagarriga)
Aquestes setmanes les xarxes corporatives han esdevingut, més que mai, un canal interactiu per on s’han vehiculat
preguntes, comentaris, suggeriments, queixes i felicitacions
de la ciutadana cap al consistori. A Facebook cada entrada
ha tingut una mitjana de 50 comentaris i 40 comparticions,
i s’han rebut més de 100 missatges privats. Així, durant la
crisi, les xarxes han servit, més que mai, per fer xarxa, també
dins del poble. Alhora, s’ha registrat un increment de més
d’un centenar de persones seguidores als comptes oficials.
Web
municipal
Totes les notícies també es poden trobar, més desenvolupades, al web municipal (www.lagarriga.cat), on cada dia

s’hi publiquen continguts actualitzats i on s’hi ha habilitat
una secció específica per a les informacions relacionades
amb la Covid-19, que ja ha registrat més d’11.000 visites.
A més d’oferir peces informatives sobre l’acció de l’equip de
govern davant d’aquesta situació excepcional, el web presenta notícies i recursos que tenen l’objectiu d’ajudar la població
en aquests temps difícils. Així, el portal ofereix consells per
al confinament, recorda les mesures de seguretat i de distanciament social, recull el llistat de comerços amb serveis
adaptats, explica les iniciatives solidàries nascudes al poble, i
dóna a conèixer qualsevol novetat relacionada amb la restricció d’activitats i moviments, entre d’altres. També s’hi detallen tots els serveis que la ciutadania té al seu abast i les vies
per contactar amb les diverses àrees i regidories, que segueixen treballant per garantir un servei públic de qualitat.
Butlletí
electrònic
Per estar al dia de totes les novetats es recomana subscriure’s al butlletí electrònic de l’Ajuntament, l’e-garric, que permet rebre cada setmana un recull de les principals notícies
publicades.
Ràdio
Silenci
Aquests dies l’emissora municipal emet un informatiu diari
amb tota l’actualitat garriguenca a les 14 h, que torna a emetre
a les 19 h i a les 23 h, i que també es pot consultar a la carta.
Des de l’emissora també es fan butlletins horaris, es col·labora en l’informatiu matinal de la Xarxa i es mantenen les
xarxes socials actualitzades (Twitter, Facebook i Instagram).
A més, la ràdio ha estrenat un programa especial que, sota el
nom de Confinats i contents, dóna eines per viure el confinament de la millor manera possible de la mà de la psicòloga
de la Garriga Elena Codina. El programa es pot escoltar cada
dia a les 10 h i a les 14.30 h, i en qualsevol moment a www.
radiosilenci.cat.
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L’Ajuntament,
tancat com a mesura preventiva

Tancament provisional de l’ORGT

Foto: Ramon Ferrandis

Tràmits telemàtics i telèfon d’atenció a la ciutadania

L

’Ajuntament resta tancat al públic des
del passat 16 de març, un cop es va
declarar l’estat d’alarma pel coronavirus,
però segueix treballant per a la ciutada·
nia i oferint el seu servei públic.
Per a consultes urgents i inajornables, el
consistori ha posat a disposició de veïns
i veïnes el telèfon 93 860 50 50 a través
del qual s’atenen personalment totes les
trucades i s’expliquen quins passos cal
seguir per fer qualsevol gestió (horari
d’atenció al públic és de 9 a 14 h, de di·

lluns a divendres).
Els tràmits telemàtics es poden fer,
com sempre, a la Seu Electrònica del
web municipal. I també es pot contactar
amb l’Ajuntament al correu electrònic
oac@ajlagarriga.cat.
Tot i que es prioritzen els tràmits rebuts
per via telemàtica o telefònica, també es
concerten visites per a actuacions pre·
sencials -en què es mantenen totes les
mesures de seguretat- si són urgents i
inajornables.

Les instal·lacions de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació
de Barcelona– ubicades al núm. 15-17
de la carretera Nova- romanen tancades
durant aquesta situació excepcional.
L’atenció a les persones contribuents es
manté a través del portal www.orgt.diba.
cat; el correu orgt.atenciociutadana@
diba.cat i el telèfon 93 202 98 02.

Consultes sobre consum

L’Oficina Municipal d’Atenció al Consu·
midor (OMIC) ofereix, aquests dies, aten·
ció telefònica i telemàtica. Les consultes
es poden fer al 93 454 67 76 i a consum@
ajlagarriga.cat. L’horari d’atenció el pú·
blic és de dilluns a divendres (excepte
festius) de 10 a 14 h.

Modificacions al calendari fiscal amb motiu de la Covid-19
S’amplien els terminis de pagament d’impostos i taxes per pal·liar els efectes de la crisi
D’entre les accions adoptades davant la crisi econòmica del coronavirus, l’Ajuntament ha modificat el calendari fiscal previst
per aquest any 2020.
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Mesures econòmiques
contra els efectes de la crisi Covid-19
5
L’equip de govern presenta un paquet d’accions d’implantació inmediata, i d’altres
que s’aplicaran a curt termini

MESURES PRESES PER

L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Suspenció temporal de les quotes
dels serveis municipals no prestats
(gimnàstica, karate, mercat setmanal
o l’escola bressol Les Caliues)
Continuïtat en la contractació
pública d’obres i serveis previstos
per a l’exercici 2020.

Compensació per la prestació
parcial de serveis educatius de les
escoles municipals: EMAD, EME
i Escola de Música.
Taxa d’ocupació de via pública
per la restauració: suspensió
durant la crisi i bonificació dels 2 mesos
posteriors a l’estat d’alarma.
Suspensió de la zona blava
i vermella d’aparcament.

PROPERES MESURES DE
L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció
d’ingressos fruit d’una modificació de la seva situació laboral.
Ajuts destinats a cobrir la quota de l’IBI per al petit comerç, que ha restat tancat
mentre duri l’estat d’alarma.
Garantir la llum, el gas i l’aigua a totes les llars. L’Ajuntament vigilarà el compliment del
Decret de vigència a tot l’estat.
Estudi de l’exempció dels cànons de l’Ajuntament per les concessions al sector de la
restauració i d’altres com piscines, zona blava.

MESURES DE

L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
D’acord amb
Organisme de Gestió Tributària

Primera fracció de l’IBI: cobrament al juliol (no al juny).
Taxa de residus comercials: terminis al setembre i novembre (no al juliol).
Taxa de residus domèstics: terminis al setembre i novembre (no al juliol).
Impost sobre vehicles: es cobrarà al setembre.
Modificació del calendari fiscal per ajornar i/o fraccionar pagaments de famílies,
persones autònomes i empreses sense costos financers.
#CORONAVIRUS

#ESTATDALARMA

Més informació a www.lagarriga.cat

#LAGARRIGA

#QUEDATACASA

Ajuntament de

LA GARRIGA
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Lloguers, hipoteques i coronavirus
L’Àrea d’Habitatge atén població en
risc d’impagament o de pèrdua d’ha·
bitatge per situacions de salut o eco·
nòmiques derivades del context de
crisi. Per contactar-hi cal enviar un
correu a habitatge@ajlagarriga.cat.
Des del servei es recorda que es poden
sol·licitar moratòries del pagament del
lloguer fins al 2 de maig, sempre que es
faci per escrit. Al web municipal es po·
den descarregar els formularis que cal
presentar a la propietat. La moratòria
permet pagar només el 50% del lloguer
o bé no pagar-lo durant l’estat d’alarma i
dos mesos posteriors. Els imports, però,
s’hauran d’ingressar més endavant.
També s’informa que un gran tenidor
(a partir de 10 habitatges) està obligat

a acceptar una de les dues opcions
plantejades. Si la propietat no accepta
la moratòria – en els casos dels petits
tenidors- la part llogatera pot dema·
nar un microcrèdit, sense despeses ni
interessos. També hi ha la possibilitat
d’acollir-se a moratòries per pagament
d’hipoteques.

Contacte amb les agències immobiliàries
En una carta a les Agències de Propie·
tat Immobiliària (API), l’alcaldessa Do·
lors Castellà i la regidora de Promoció
Econòmica, Meritxell Catalan, els han
sol·licitat la seva col·laboració com a
intermediàries d’un gran nombre de
contractes de lloguer signats al poble.
Conscient que la situació d’excepciona·
litat actual afectarà els ingressos i els
rendiments del treball de bona part de

la població, l’equip de govern els de·
mana comprensió. “Us demanem que
sigueu comprensius amb les diverses
realitats que es poden donar entre pro·
pietaris i llogaters i que, en la mesura
del possible, optimitzeu al màxim la
vostra professionalitat i el vostre paper
d’intermediació per tal de flexibilitzar i
adaptar les clàusules contractuals als
moments actuals perquè en cap cas
esdevinguin una llosa de conseqüènci·
es irreversibles per a les parts”, expo·
sa, a la carta. També se’ls prega que es
posin en contacte amb l’Ajuntament en
els casos en què resulti impossible una
eventual flexibilització de contracte i un
acord entre les parts.

Ajuts per al treball autònom

El Departament de Treball, Afers Soci·
als i Famílies ha posat en marxa un ajut
de fins a 2.000 euros per a les persones
treballadores autònomes que acreditin
una reducció dràstica i involuntària de
la seva facturació com a conseqüència
dels efectes del coronavirus. Es pot sol·
licitar fins al 5 de maig. Més informació
al web municipal.

Vols treballar amb persones
vulnerables?

La Generalitat ha obert una borsa
d’emergència per ampliar el perso·
nal de les residències que ho necessi·
tin. També calen professionals per als
serveis d’assistència domiciliària. Les
persones que tinguin autorització de
residència, experiència en treball de
cures a gent gran i hi estiguin interes·
sades poden enviar el currículum al
correu rrhh.covid.tsf@gencat.cat.

El Servei Local d’Ocupació segueix funcionant
El Servei Local d’Ocupació (SLO) també treballa, aquests
dies, de manera telemàtica. Per fer-hi qualsevol consul·
ta es pot enviar un correu a clubdefeinaa@ajlagarriga.cat o
trucar al 93 860 52 94, des d’on s’atenen totes les peticions.
L’equip tècnic ha seguit fent entrevistes a persones que
cerquen feina, així com també els assessoraments,
les tutories individuals i els seguiments. El club de fei·
na Club de Feina s’ha desenvolupat de manera virtu·
al i fins i tot el curs de coaching, que havia començat al
març a Can Luna, també s’ha traslladat a l’entorn web.
El SLO fa saber a aquelles empreses i establiments que ne·
cessiten personal, especialment si són serveis essencials,
que pot ajudar-los a trobar professionals per cobrir l’in·
crement de demanda, el descans del personal o les subs·
titucions per baixes. El servei també compta amb personal
qualificat per preparat per fer comandes i repartiments a
domicilis, i amb molta gent amb ganes de treballar, amb
experiència i formació en molts sectors.
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L’Ajuntament acompanya
les persones grans que viuen soles
7
Des de Serveis Socials es fa un seguiment de la població més vulnerable
Des de l’inici del confinament el personal de Serveis Socials
ha trucat a més de 400 veïnes i veïns del municipi, i es preveu
que aviat en siguin 600.
Es tracta de trucades a persones grans que viuen soles o en
parella, i el consistori les fa amb l’objectiu d’assegurar-se que
tenen tots els serveis i recursos que necessiten.
En aquestes converses telefòniques, que segueixen setmana
rere setmana, una de les preocupacions més habituals entre
les persones d’edat avançada o especialment vulnerables és
la por a contagiar-se. Per això, en molts casos, se’ls ha facilitat
material de protecció i informació sobre les recomanacions
per evitar el contagi, els senyals d’alerta o de tots els serveis
que tenen a l’abast.
Durant aquest període s’han activat nous serveis de
teleassistència per a gent que ho necessita i, de moment,
ja se n’han instal·lat a una desena de domicilis. A través
d’aquest servei, les persones poden estar permanentment
connectades i rebre atenció d’urgència, acompanyament i
informació actualitzada sobre la Covid-19.
Des de l’Ajuntament es demana a la població que en cas de
conèixer alguna persona gran o vulnerable en situació de risc

es comuniqui a Serveis Socials a través dels telèfons 93 871
90 95 o 93 860 50 50. També es pot enviar un correu a oac@
ajlagarriga.cat.

Targetes moneder per a
beques menjador

Desigualtats de gènere
en llars confinades

Un total de 212 infants de la Gar·
riga han rebut les targetes mo·
neder que el Departament d’Edu·
cació ha enviat per a les ajudes
dels menjadors escolars del Con·
sell Comarcal del Vallès Oriental.
Les targetes moneder es poden uti·
litzar a qualsevol establiment o co·
merç alimentari del poble. Els dispo·
sitius es recarreguen quinzenalment
(amb un import de 4 euros per infant
i dia lectiu) per assegurar que les cri·
atures beneficiàries de les beques en
poden seguir gaudint durant el tan·
cament de les escoles.

El Servei d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD) alerta de les desi·
gualtats de gènere que apareixen en
el confinament en relació al treball
domèstic. Avisa que aquests dies,
en moltes llars, el teletreball no es
deslliga de la cura de criatures i gent
dependent. La conciliació és molt
difícil, o impossible (encara més en
famílies monomarentals o monopa·
rentals). També recorda que, si es viu
amb algú, és just compartir les res·
ponsabilitats domèstiques per evitar
que recaiguin, com és molt habitual,
només en les dones.

53 màscares de busseig
a l’Hospital
Desenes de veïns i veïnes van res·
pondre, fa uns dies, a la crida per
aconseguir màscares de busseig
per ajudar pacients no greus de
Covid-19. En total, es van reunir 53
màscares del model EasyBreath de
Decathlon, que Protecció Civil va
traslladar a l’Hospital de Granollers
per reconvertir-les en respiradors
temporals. En una altra campanya
-on hi han participat els pilots Edgar
Canet i Èric Tomàs- s’han recollit
ulleres de motocròs per a la protec·
ció de personal sanitari.
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Una responsabilitat
col·lectiva
8
Campanya contra les violències masclistes durant el confinament

ÉS L’HORA
DE CONTINUAR

CONTRA LA VIOLÈNCIA
QUE NO ENS ATURI
MASCLISTA EL CONFINAMENT
WWW.DIBA.CAT/DONES

Anar a l’hort ja és permès
La gent que té hort ja pot sortir de casa
per collir productes necessaris per a
la subsistència. Així ho va anunciar la
Generalitat de Catalunya el passat 5
d’abril, després de reconsiderar-ne la
prohibició. Amb aquest nou criteri es
permet desplaçar-s’hi si s’hi cullen pro·
ductes per a l’autoabastament, s’hi te·
nen animals que s’han de cuidar o si es
tracta d’una activitat econòmica.

#NoEsteuSoles #violenciesmasclistes
#COVID19 #Niunamenys

La Garriga se suma a la campanya “Contra la violència masclista que no ens aturi
el confinament!”, impulsada per la Diputació de Barcelona per recordar a les dones
que ho necessitin els serveis i recursos que tenen a l’abast en cas de patir situacions
de violència.
Tanmateix, la campanya s’adreça, sobretot, al conjunt de la població per incidir en la
responsabilitat col·lectiva per eradicar aquesta xacra. Per això, es demana a tothom
que en cas de sospitar que una dona o criatura està sent víctima de violència truqui
al 112.
El telèfon per a víctimes de violència masclista és el 900 900 120. I a la Garriga també
es pot rebre atenció contra les violències masclistes al telèfon 93 871 90 95 i al cor·
reu pigualtat@ajlagarriga.cat, dos canals a través dels quals el Servei d’Informació
i Atenció a les Dones (SIAD) ofereix atenció psicològica i suport jurídic de manera
totalment confidencial.
El material de la campanya es difon tant a través de les xarxes socials i el web de
l’Ajuntament com també físicament, en botigues i farmàcies. En aquests llocs, els
únics on es permet l’accés durant el confinament, les dones tenen major capacitat
i autonomia per contactar o demanar ajuda en cas de necessitat, i són un bon punt
per permetre’ls arribar a la informació.

Consells per a adolescents
El Pla C17, juntament amb el Pla El Tritó
i el Pla de Prevenció de Drogues de la
Vall del Tenes, ha engegat una campa·
nya per tenir cura de la salut emocio·
nal del jovent. A través d’Instagram (@
c17pla) publica consells per a possibles
situacions del confinament: relacions a
distància, convivència, consum de subs·
tàncies, gestió emocional… L’acció arri·
ba a joves de 25 municipis.

Lliurades més de 100 cistelles d’aliments
Càritas, en coordinació amb l’Ajuntament, va entregar els lots la setmana passada
Un total de 130 famílies i persones de la Garriga han rebut
cistelles d’aliments per cobrir les seves necessitats bàsi·
ques durant un mes.
La gent a qui s’han adjudicat els lots ha estat derivada a
Càritas des de Serveis Socials de l’Ajuntament, després de
comprovar que es trobava en situació de vulnerabilitat.
Les cistelles es van repartir la setmana passada a Can Luna,
de dilluns a divendres i en diferents torns, per evitar acumu·
lacions i poder mantenir les distàncies de seguretat. Tots els
productes havien estat prèviament desinfectats i els lots es
van preparar amb anticipació, per reduir el temps d’espera.
Alguns dels lots es van portar fins als domicili d’aquelles
persones beneficiàries que no van poder desplaçar-se fins
al punt de recollida per motius de salut o d’estructuració fa·
miliar, entre d’altres.

Foto: Ramon Ferrandis
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La Garriga crea9 una xarxa solidària
de fabricació de mascaretes
El poble es bolca en la confecció de material de protecció per evitar el contagi
En una gran iniciativa solidària, prop de
150 cosidores i altres persones volun·
tàries treballen en la creació de material
de protecció per contribuir a fer front al
contagi del coronavirus.
Des de la seva posada en funcionament,
just quan es va declarar l’estat d’alarma,
la xarxa ja ha manufacturat més de 17.000
mascaretes de tela i unes 3.000 més de
roba de cotó. Aquestes mascaretes no
són homologades, però s’han elaborat
seguint indicacions sanitàries. Una bona
part s’han esterilitzat. Les mascaretes
esterilitzades s’han repartit a comerços,

residències de la Garriga i l’Ametlla, per·
sonal sanitari del poble i voltants i al mer·
cat setmanal. També s’han pogut repartir
mascaretes, aquestes sense esterilitzar,
a les llars de la Garriga.
Paral·lelament s’han fet prop de 3.500
bates de plàstic, a partir de bosses d’es·
combraries, que s’han lliurat a l’Hospital
General de Granollers, residències del
poble i a cuidadores de gent gran. També
amb plàstic s’han cosit vora de 1.400 da·
vantals, 200 maniguets i unes 500 panta·
lles protectores.
Finalment, durant aquest període, s’han

fabricat i repartit 250 bates de roba, uns
350 casquets, 100 gorros de cotó i 220
peucs per a personal sanitari.
La xarxa, coordinada des de l’Ajuntament,
compta amb la participació de cosidores,
modistes, comerciants, empreses, l’as·
sociació modernista, clíniques dentals
i altres proveïdores, entre moltes altres
veïnes i veïns.
Protecció Civil i la Policia Local col·la·
boren en el transport del material, en la
gestió de les entregues i en el reparti·
ment als diversos equipaments. Més in·
formació al web municipal.

Necessites
material
de protecció?
L’Ajuntament te’l
porta a casa!
Les mascaretes es
poden demanar a través
del web municipal
Foto: Joan Giralt

Aquelles persones que necessitin
mascaretes (no homologades) poden
demanar-les directament a l’Ajun·
tament. Poden fer-ho a través d’un
formulari que trobaran a la pàgina
web, on només cal que hi indiquin
quina quantitat en volen, el nom,
l’adreça i un telèfon de contacte.
Un cop el consistori en rebi les da·

des, l’equip de repartiment – integrat
per personal municipal- es despla·
çarà als domicilis que hagin fet la
sol·licitud per lliurar-los el material.
Les màscares que es distribueixen
les ha elaborat la xarxa solidària i no
són professionals, però s’han fet se·
guint totes les recomanacions de les
autoritats de la salut. Abans d’utilit·

zar-les cal netejar-les com s’explica
al full d’instruccions que les acom·
panya.
La setmana passada des del consis·
tori ja es van enviar mascaretes als
domicilis. Amb aquesta nova acció,
en què es proporcionen a demanda,
es vol garantir que tothom en pugui
tenir.
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La Policia Local
felicita els aniversaris

Els bombers van desinfectar l’11 d’abril l’Asil Hospital, que
es troba en situació d’emergència. Des del centre s’infor·
ma cada dia les famílies de l’estat de la gent resident i dels
casos de Covid-19, així com de les defuncions (des de l’inici
de la crisi han perdut la vida 30 residents, d’un total de 119).
Per garantir totes les mesures de seguretat s’han reestructu·
rat els espais i el funcionament de la institució. També s’han
fet proves PCR a residents i professionals, i s’ha organitzat la
residència en dos circuits diferenciats. Des de dissabte, l’Asil
acull 5 residents d’un centre de Santa Eulàlia de Ronçana que
CatSalut ha derivat a la Garriga.
La plantilla de l’Asil Hospital està integrada per 96 dones i 14
homes, seguint la tendència feminitzada de les professions
dedicades a les cures que, també durant la pandèmia, duen a
terme una tasca essencial per a la societat.

Durant aquest confinament més de 170 persones ja han rebut
la visita sorpresa de la Policia Local de la Garriga que, des del
carrer, els ha felicitat l’aniversari amb una cançó – que sona
a través dels altaveus del cotxe patrulla-, una pancarta i un
missatge personalitzat.
La campanya va engegar el passat 26 de març amb un comu·
nicat en què la Policia Local explicava que volia col·laborar a
fer que el dia de l’aniversari dels infants fos “una mica espe·
cial”. Tot i que en un principi només s’adreçava a criatures,
s’ha obert també a gent d’edat avançada o en un estat de salut
delicat.
Per demanar la felicitació de l’aniversari cal escriure un cor·
reu a policialocal@ajlagarriga.cat (i indicar-hi el nom, l’adreça
i la data de naixement). Es demana fer-ho dos dies abans de
la celebració.

Foto: Emma Solà

L’Asil Hospital,11
al costat de la gent gran

El jovent s’organitza per ajudar
Suport en cangurs i encàrrecs de primera necessitat
A partir de la iniciativa d’unes noies, a la
Garriga s’ha creat un grup de voluntari·
at per fer costat a la gent a qui més li cal.
El grup, fruit de l’organització popular i
coordinat des de l’Àrea de Joventut, ofe·
reix ajuda a aquelles persones grans o
amb una salut vulnerable que no poden
sortir al carrer per raons de seguretat,
i les posa en contacte amb joves que
els poden fer encàrrecs, sempre que
siguin essencials: compra
de productes alimentaris,
adquisició de medica·
ments a la farmàcia, reco·
llida de receptes al CAP...
La xarxa també estén
la mà a aquelles per·
sones que requereixen
suport per poder com·
paginar els treballs pro·
ductius (feina remune·
rada) amb els treballs
de cura (criança, gent
depenent...). En aquest

cas, el jovent ofereix tasques de can·
gur, tot i que sempre amb una quan·
titat limitada de dies i hores.
Les demandes ciutadanes es canalit·
zen a través d’un grup de Whatsapp, on
ja hi ha més de 65 persones.
Més informació als telèfons 622 31 20
84 i 662 40 77 86 i al correu electrònic
ajudacangurslagarriga@gmail.com.

Ajornat el pressupost
participatiu

A causa de l’estat d’alarma s’ha ajor·
nat l’inici del procés del pressupost
participatiu 2020 - 2021. La recollida
de propostes d’aquesta nova edició
havia de començar el 20 d’abril i de·
senvolupar-se fins al dia 10 de maig.
De moment, però, s’ha decidit ajor·
nar-la. L’Ajuntament donarà a conèixer
les noves dates de les diferents fases
quan s’aixequi el confinament.

.
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Reorganització13de la neteja viària
Accions per millorar i extremar, encara més, la neteja de la via pública
Neteja de carrers

Quan i com es fa?
• Els dimarts i els dijous es fa la neteja
de carrers amb el camió “cuba” i l’apli·
cació d’aigua a pressió amb les con·
centracions d’hipoclorit recomanades
per les autoritats sanitàries.
• Diàriament es netegen els bancs, les
papereres i el mobiliari públic amb
un camionet dotat amb equip d’aigua
a pressió amb la concentració d’hipo·
clorit recomanada.
On es fa?
• A l’entorn de centres sanitaris i as·
sistencials: CAP i residències geriàtri·
ques.
• En carrers i voreres dels establi·
ments comercials de major afluència:
farmàcies i estancs, botigues de pro·
ductes frescos.

Neteja de contenidors

Quan i com es fa?
• La neteja de contenidors s’ha comen·
çat a fer cada dia, amb l’equip d’aigua
a pressió i amb les concentracions
d’hipoclorit recomanades per les au·
toritats sanitàries.

Foto: Ramon Ferrandis

Accions a càrrec de la ciutadania

Per facilitar la feina dels operaris que, malgrat el confinament, segueixen sortint al
carrer per dur a terme aquestes tasques demanem la màxima col·laboració ciuta·
dana. Demanem a les veïns i veïns de la Garriga que actuïn amb especial civisme.
Com pot contribuir-hi, la gent?
• No deixeu trastos abandonats, truqueu al servei de recollida gratuïta i concerteu
una cita. Telèfon: 937 510 096.
• Recordeu l’obligació de recollir els excrements dels vostres animals i ruixeu amb
aigua les miccions que deixin sobre el mobiliari urbà, parets de cases, etc.

El servei de neteja dels equipaments es manté
Les treballadores han seguit fent la seva feina, essencial en aquesta crisi
L’equip de netejadores de l’empresa
que gestiona la neteja dels edificis pú·
blics –Limcamar– continua treballant
per mantenir les màximes condici·
ons d’higiene, i per tant de seguretat,
en tots els equipaments del poble.
Durant aquestes setmanes les 24 treba·
lladores que conformen l’equip de neteja
actuen a les instal·lacions de la Policia
Local, la Unitat d’Obres i Serveis, la rà·
dio municipal, l’Ajuntament, l’oficina de
Serveis Socials i la caserna de Bombers,
entre moltes altres. En aquells equipa·
ments que es troben tancats al públic –a
excepció de les escoles– s’aprofita per
fer-hi una neteja i desinfecció a fons.
Per a la seva tasca el personal disposa
dels productes especials recomanats
per al context de crisi i de protecció per
desenvolupar-la.

Foto: Ramon Ferrandis
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Compra a la Garriga,
també durant el coronavirus!

Els comerços faciliten que la gent no surti al carrer

Fes créixer la llengua
des de casa!
L’Oficina de Català romandrà tanca·
da de manera presencial mentre duri
aquesta etapa de confinament, però
això no vol dir que no es pugui treba·
llar, aprendre i passar-s’ho bé amb la
llengua durant aquests dies. És per això
que des de la Generalitat s’ha engegat
la campanya de Fes créixer la llengua
des de casa en què s’anima tothom a fer
ús, enriquir-se i dominar el català mit·
jançant una sèrie de propostes.
El planeta dels contes
Un espai ple de contes que apropa els
infants a la cultura i als nostres valors
actuals. Un espai fiable que facilita la
feina a les famílies en la cerca de contes
de qualitat, amb transmissió de valors i
en català.
www.elplanetadelscontes.cat.
Diversos establiments ofereixen serveis de preparació d’encàrrecs i comandes a do·
micili. N’hi ha que també han canviat el seu funcionament o horari de venda habitual.
Podeu trobar el llistat actualitzat al web municipal i també al perfil d’Instagram de
l’ASIC: @asiclagarriga.
Si sou comerç i voleu que us afegim a la llista, podeu enviar un correu amb la vostra
informació de servei a oac@ajlagarriga.cat.

Els dissabtes, a la Garriga, hi ha mercat

Només parades d’aliments i amb normes de seguretat
El mercat setmanal s’ha desenvolpat cada dissabte des de l’estat d’alarma, tot i que
només amb parades d’aliments frescos i un desplegament de mesures preventives de
contagi.
Les parades s’ubiquen al passeig Dr. Vich i a la plaça de l’Església, i els accesos estan
controlats per personal municipal, Protecció Civil i la Policia Local. Per fer-hi la compra
cal respectar totes les normes de distànciament social i higiene. També s’ha limitat l’ho·
rari del mercat, que tanca a les 13.30 h, i s’hi han repartit mascaretes.
L’Ajuntament ofereix el servei del mercat dels dissabtes perquè s’hi garanteix la venda de
productes frescos amb seguretat per a tothom. Aquesta decisió té el suport de tots els
grups municipals.

Agafa el mirco
Un repertori d’una vintena de videoclips
per cantar des de casa: teniu la lletra,
la música, poseu la pantalla comple·
ta i comença la vostra actuació! La
proposta és agafar el micro i intentar
cançons de grups catalans coneguts
com Txarango, Catarres, Animals, Sopa
de Cabra...
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/
informacio_i_difusio/accions_
sensibilitzacio/agafaelmicro.cat/
I per qui encara no domini cançons en
català, podeu accedir a Karaokat (al
portal www.xtec.cat) on hi teniu el vid·
eoclip de la cançó que trieu cantada
pel vostre grup i a continuació la lletra i
música perquè canteu vosaltres.
Amunt els ànims i omplim-nos de bons
propòsits per cantar a ple pulmó!
Dictats en línia
De vegades, a l’hora d’escriure dubtem
si hem de posar una essa o doble essa,
una o o bé una u, una jota o una ge... A
través del portal Dictats en línia tenim
la possibilitat de posar a prova la nostra
ortografia. Hi ha una gran varietat de
dictats distribuïts en els diferents niv·
ells de català de menys a més dificultat.
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/
aprendre_catala/recursos-per-alprofessorat/dictats-en-linia/
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La Garriga no podrà celebrar la Diada de Corpus
L’organització prepara activitats per poder viure la festa des de casa i
fer-la ben present al poble
El context excepcional no permetrà
que el proper 14 juny els carrers de
la Garriga s’omplin de catifes i, sobre·
tot, del nombrós públic que any rere
any visita el poble per gaudir d’aques·
ta jornada històrica i coneguda arreu.
“La crisi provocada per la Co·
vid-19 ens ha obligat a prendre la més
difícil de les decisions: enguany no
podrem engalanar els carrers de la
Garriga amb catifes de flors, ni tam·
poc podrem fer un esdeveniment mul·
titudinari”, han explicat l’alcaldessa
Dolors Castellà i la regidora Meritxell
Catalan, en nom de les diverses enti·
tats que participen de la jornada, en
un comunicat. “Per responsabilitat, i
mirant de preservar la salut pública,
tenim clar que enguany la festa de
Corpus no podrà ser com ens agrada·
ria”, hi afirmen.
No obstant això, l’organització vetlla·
rà perquè durant la setmana del 8 al
14 de juny la gent de la Garriga pugui
tenir ben present aquesta data asse·
nyalada.
Aquest any, l’Associació Cultural Cor·
pus la Garriga havia iniciat un projecte
transversal amb l’Ajuntament, la Par·
ròquia de Sant Esteve de la Garriga i

algunes persones representatives de
la cultura popular. Amb aquest treball
conjunt es pretenia donar encara més
valor a la festa de Corpus, tot desta·
cant-ne els elements de patrimoni
immaterial i cercant l’equilibri entre la
tradició religiosa i la tradició popular.

Des de l’organització es fa saber
que tan aviat com la pandèmia ho per·
meti es tornarà a treballar per establir
les bases de la festa de Corpus de l’any
vinent, amb “el desig de fer possible
tot allò que aquest any el poble no po·
drà viure”.

L’Ajuntament redueix el pressupost de Festa Major
El consistori destina 70.000 euros de la partida inicial a mesures contra la crisi
La Festa Major de la Garriga es celebra·
rà finalment —i sempre que el context ho
permeti— del 30 de juliol al 3 d’agost, i
no del 26 de juliol al 3 d’agost com estava
previst inicialment.
A més de reduir els dies de programació,
l’Ajuntament també ha decidit destinar
una part de la partida de la festa a les
mesures extraordinàries que el consisto·
ri ha adoptat per fer front a la crisi sani·
tària i econòmica provocada per la pan·
dèmia. Així, si el pressupost inicial era de
220.000 euros, finalment serà de 150.000
euros: n’hi haurà 70.000 que es destina·
ran al pla de xoc contra la crisi.
Aquest any, la Festa Major de la Garri·
ga s’estava preparant i organitzant, per

primera vegada, des d’una comissió es·
pecial creada per entitats, associacions i
persones del poble a títol individual. La
comissió funcionava en assemblea i s’es·
tructurava en petites subcomissions, que
treballaven tant el programa d’actes com
l’estructura de la festa.
A causa de les circumstàncies actuals,
les trobades presencials de la comissió
s’han aturat, però el seu grup motor se·
gueix avançant de manera telemàtica.
Des de l’Ajuntament es volen mantenir
totes les propostes que s’hi han fet fins
ara, tot i que concentrades en 5 dies i no
en els 7 dies previstos inicialment.
També es vol mantenir l’espai de la
Doma per als concerts de nit, ja que és

l’únic que permet garantir les mesu·
res de seguretat en casos d’aforaments
grans. Malgrat conservar l’espai, però,
la despesa en l’escenari, les carpes i els
grups serà inferior que en les edicions
anteriors.
Des de l’Ajuntament es treballa amb la
comissió de Festa Major per ajustar-se a
aquests nous criteris, determinats per la
situació excepcional d’aquests dies.
També es fa saber, però, que la cele·
bració de la Festa Major resta subjecta
a l’evolució de la crisi sanitària i de les
restriccions que anunciï el govern a cada
moment, en base a les quals l’Ajunta·
ment actuarà sempre en conseqüència.
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Una Diada de Sant
Jordi confinada

La festa dels llibres i les
roses es viurà des de casa
El centre de la Garriga no s’om·
plirà de paradetes i públic aquest 23
d’abril amb motiu de la festa de Sant
Jordi. Els establiments que sem·
pre hi participen però, volen desitjar
una feliç diada confinada a tothom.
De fet, n’hi ha que oferiran ser·
veis adaptats per acompanyar veïns
i veïnes en aquesta diada diferent.
Les persones que vulguin comprar lli·
bres es poden adreçar a:
• Llibreria Strogoff. Fa comandes i
les porta a domicili per Whatsapp
(681660660) i correu electrònic a
jordi@strogoff.cat.

• Can Biset. Atenció a la botiga de la
plaça de Can Dachs (oberta), per
WhatsApp (664074224) i per correu
electrònic llibreriabiset@gmail.com.

• Llibreria l’Esplai. Fa comandes per
telèfon o WhatsApp (609791568)

Pel que fa a les floristeries del po·
ble, l’Amarant espera poder celebrar
la festa més endavant, en companyia
de tothom. I Terracota ofereix roses a
través d’una campanya en línia, dispo·
nible al seu Instagram (@gardenterra·
cotta) i Facebook.

• Llibreria Cuspinera. Fa comandes per
Instagram, WhatsApp (653811843) i
també per correu electrònic a lamb·
da60@hotmail.com

Acció pel Dia de la Dansa

El proper 29 d’abril la Garriga viurà el
Dia de la Dansa amb una acció artísti·
ca col·lectiva: a les 17 hores es convida
tothom a sortir als balcons, terrats i fi·
nestres per ballar la Roof Piece, de la ba·
llarina i coreògrafa Trisha Brow. La peça
consisteix en moviments improvisats, que
han de ser imitats i que es traslladen
d’un cos a un altre, d’un terrat a un altre.
El so de la dansa és el paisatge sonor i es
demana vestir roba vermella. La propos·
ta és de Maria Montseny i té el suport de
l’Ajuntament. Més informació al web.

Des de la finestra

Sota l’etiqueta #DesDeLaFinestraLG,
més de 100 persones han respost
a la crida feta des de les xarxes so·
cials de l’Ajuntament en què s’ani·
ma la gent a fotografiar què veu des
de la finestra de casa. La iniciativa
permet descobrir diversos paisatges
confinats del poble i compartir mo·
ments entre la gent que hi participa.
Per fer més amè el confinament, des de
les xarxes de la Biblioteca i el Casal de
Joves, cada setmana es fan propostes
lúdiques i culturals.

La Biblioteca
organitza activitats
La Biblioteca Núria Albó s’ha volgut
sumar a aquest Sant Jordi diferent,
amb la programació de diverses pro·
postes cultuals (podeu consultar-les a
la pàgina següent).
I finalment, el Casal de Joves té pre·
vistes algunes sorpreses que es po·
dran seguir al seu Instagram (@es·
pai_jove_lagarriga).

Paraules al vent

Cada dia, a les 10.30 h i a les 17 h, Ràdio
Silenci emet l’espai Paraules al vent, on
veïns i veïnes llegeixen un conte o reci·
ten versos. La iniciativa, ideada per les
AMPA, anima la gent a escoltar contes i
poemes des del balcó, el terrat, la fines·
tra o el jardí. Per participar-hi només
cal enviar una lectura per Whatsapp al
656 55 23 40. La gravació no pot superar
els 10 minuts i cal que inclogui el nom i
alguna altra dada sobre qui recita. Més
informació a www.radiosilenci.cat.
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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

LA GARRIGA

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.

GRÀCIES, la Garriga
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