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El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual 
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografi a i coordinació: Organisme Autònom de 
Mitjans de Comunicació (OAMC) · Sara Riera · Verònica Heredia
Consell d’Administració de l’OAMC.
7.000 exemplars. Dipòsit legal B-11655-07 
Impressió: Impremta Pagès.

Abans que les xarxes socials formessin part de les nostres vides, 
i abans que altres mitjans de comunicació entressin a les nostres 
llars, molt abans, la societat també tenia els seus mecanismes de 
comunicació. En aquest sentit, les dones vam tenir un paper molt 
rellevant, perquè d’una manera gairebé intuïtiva, vam ser la corretja 
de transmissió de la informació als nostres pobles i a les nostres 
comunitats. En efecte, la funció de les trobades a les cues dels co-
merços, a peu de carrer o als safaretjos, van ser fonamentals per 
garantir la cohesió de les nostres societats.

Durant la història de la humanitat, doncs, la creació de xarxes de 
comunicació a través de qualsevol mitjà ha estat una necessitat vital 
per garantir la cohesió i la convivència. Perquè de ben antic sabem 
que la informació ens ajuda a tirar endavant els nostres projectes 
individuals i col·lectius, i és un pilar de les societats i de les demo-
cràcies.

Aquest Garric que teniu a mans signifi ca una forma més de fer arri-
bar a tota la ciutadania la informació detallada de les actuacions i de 
les gestions realitzades per l’Ajuntament. L’equip de govern entén 
que cal que tothom se senti part del projecte col·lectiu de la Garriga 
i per això, un dels puntals bàsics és la transparència i la informació.

Cal fer públic tot el que passa al nostre poble, i aquesta acció comu-
nicativa és una manera constant de rendir comptes per part nostra 
cap a la població a qui representem. Uns comptes clars que ajudin 
a compartir tot allò que és d’interès comú. Aquest mitjà de comuni-
cació escrit us portarà a casa la informació dels projectes presents 
i dels projectes futurs on totes les àrees tindran espai per explicar 
allò que de ben segur que us pot interessar.

Ho fem a través de tots els mitjans possibles i ara comencem a re-
novar també aquest mitjà escrit, aquest Garric que tindreu a totes 
les llars garriguenques cada dos mesos. Un Garric que vol ser un 
mitjà tranquil, sense pressa, que no estigui subjecte a la immedia-
tesa informativa. Un Garric que provoqui la refl exió necessària per 
permetre tenir perspectiva de la constant transformació de la vida 
i de la gent.

Desitjo que el Garric sigui una eina informativa útil, però també ser-
veixi per cohesionar-nos i que ens faci sentir part implicada del pro-
jecte col·lectiu garriguenc.

Dolors Castellà Puig
Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament (OAC) .................................. 938 605 050

Servei Municipal de Consum ................ 930 006 246
Servei Local d’Ocupació ........................ 930 006 246
Servei a Empreses i Comerços ............. 930 006 246
Punt d’Informació d’Habitatge .............. 938 605 050
Esports ..................................................  938 605 286
Joventut ................................................. 682 123 979
Espai Jove .............................................  610 169 297
Ofi cina d’Acció Social ............................ 938 719 095
Ofi cina d’Igualtat i LGTBI+  .................... 938 719 095
SIAD ....................................................... 938 719 095
Atenció a víctimes de 
violència masclista ................................ 938 719 095
Policia Local de la Garriga .................... 938 718 092
Bombers Voluntaris de la Garriga ........ 938 718 477
Protecció Civil ........................................ 938 605 290
Deixalleria .............................................. 937 445 098
Servei de recollida de voluminosos ...... 937 510 096

Biblioteca Núria Albó ............................ 938 718 887
Centre de Visitants ................................ 610 477 823
Sala Andreu Dameson  .......................... 938 605 050
Teatre de la Garriga - El Patronat  ........ 938 718 483
Can Raspall ........................................... 930 006 246
La Torre del Fanal ................................. 937 321 043
Cine Alhambra  ...................................... 938 716 111

Emergències ........................................................112
Salut Respon .......................................................061
CAP ........................................................ 938 605 897
Asil Hospital ........................................... 938 714 006

Farmàcia Comaposada ......................... 938 718 314
Farmàcia Crespi .................................... 938 716 997
Farmàcia Ferrarons .............................. 938 71 8128
Farmàcia M. González ........................... 931 35 2170
Farmàcia Mimó .....................................  938 717 286
Farmàcia Suñol ....................................  938 714 686 

Parada de taxis .....................................  938 717 474
Rodalies de Catalunya  ......................... 900 41 00 41 
Sagalés .................................................. 902 130 014
Agbar (atenció comercial) ..................... 934 953 540
Estabanell Energia (informació) ........... 902 472 247

Telèfons d’interès



A quins projectes es destinaran 200.000 €? 
Del 22 de febrer al 14 de març, es pot votar per decidir quines de les propostes 
fi nalistes del Pressupost Participatiu 2020-2021 es duran a terme
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1. Creació d’espais d’oci i 
descans tipus picnic (50.000 €)

  

2. Il·luminació de nous pas-
sos de vianants de la ctarre-
tera de l’Ametlla i el carrer 
Banys (190.000 €)

3. Arranjament de la xarxa de 
clavegueram pluvial a la zona 
del passeig Congost a l’entorn 
del pont del carrer Moranta 
(70.000 €)

4. Millorar les zones del riu 
als ponts de Can Jacob i Can 
Noguera (120.000 €)

5. Construir una vorera per 
connectar la rotonda del Ta-
mayo amb el camí que porta 
als Gorgs (100.000 €)

6. Millora de les voreres en 
més mal estat del municipi 
(190.000 €)

  

7. Bancs a llocs estratègics 
(10.000 €)

  

8. Adquisició d’un escenari i 
una superfície mòbil per fer 
representacions artístiques
(50.000 €)

9. Millora del tram del carril 
bici entre el camí de la Doma i 
Can Noguera (150.000 €)

10. Ampliació de la passera 
que connecti Els Pinetons i la 
carretera de Vic (190.000 €)

Fins al 14 de març, les persones de 16 anys o més empadronades a la Garriga poden participar a la fase de votació per 
triar quines de les 10 propostes fi nalistes del Pressupost Participatiu 2020-2021 es faran realitat.

Durant aquests dies, es pot votar en línia, a través del web pressupostparticipatiu.lagarriga.cat, o presencialment, dipo-
sitant una butlleta de votació, que s’ha enviat a totes les cases del municipi, en alguna de les urnes instal·lades a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana i a la Biblioteca Núria Albó. Es podran votar fi ns a tres propostes.

Aquesta és la quarta fase del Pressupost Participatiu de la Garriga, després que tot el procés s’engegués al mes de juny 
de 2020, amb la recollida de propostes. La darrera fase serà la d’inici dels treballs d’execució dels projectes guanyadors.

Actuacions ja realitzades
Aquesta és la quarta edició del Pressupost Participatiu a la Garriga. Gràcies a les edicions passades, al municipi s’han 
ombrejat diversos parcs infantils, s’han fet actuacions per a la millora de la seguretat viària, s’han fet diverses millores en 
algunes escoles i s’ha adquirit un equip de so per a les entitats, entre altres.

Els costos de cada proposta
Un total de 620 persones van triar les 10 propostes fi nalistes, que us detallem a continuació amb el seu cost aproximat:



Participació de la ciutadania 
al ple municipal 

Amb la voluntat de mantenir la par-
ticipació de la ciutadana al ple men-
tre no es puguin celebrar sessions 
presencials, qui vulgui formular-hi 
preguntes caldrà que les presenti 
en una instància, que es podrà pre-
sentar fi ns a un dia abans de la ce-
lebració de la sessió (les instàncies 
que es presentin més tard d’aquesta 
data es traslladaran al següent ple), 
telemàticament, a través de la seu 
electrònica, o presencialment a l’Ofi -
cina d’Atenció Ciutadana (OAC).

El ple es pot seguir en directe, com 
és habitual, a través de Ràdio Silenci.
 

breus
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Es reprenen les Trobades Veïnals

L’Ajuntament reprèn, el proper mes d’abril, les Trobades Veïnals amb els 
diferents barris del municipi, per continuar escoltant les inquietuds del veïnat i 
per donar retorn de les propostes sorgides en les primeres reunions.
Així, la propera trobada serà amb els barris de la Doma, les Roques, Santa Rita 
i Centre. Per ara, les trobades se seguiran fent de manera telemàtica a través 
de la plataforma Zoom, amb inscripció prèvia, a través del correu electrònic 
barris@ajlagarriga.cat, o per Whatsapp, enviant un missatge al telèfon 607 92 
82 81.
La situació sanitària ha impedit que es pogués seguir el calendari establert, 
després que la darrera trobada tingués lloc l’octubre de 2020, als barris de 
Gallicant i Tremolencs. En la primera ronda de trobades hi van participar una 
mitjana de 40 persones per zona.

Resultats de les eleccions a la Garriga

En les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, la força més votada 
a la Garriga va ser JxCat amb 2315 vots (31,31 %), seguit d’ERC amb 1765 vots 
(23,87 %), PSC amb 1080 vots (14,61 %), la CUP amb 795 vots (10,75 %), ECP-
PEC amb 377 vots (5,1 %) i Vox amb 295 vots (3,99 %).
La participació va ser del 60,4 %, 26 punts per sota del 2017 (86,13 %).
Aquestes eleccions han estat marcades per la pandèmia. Nous punts de vota-
ció, cues a l’exterior dels col·legis i recorreguts per votar, franges horàries i un 
seguit de protocols per garantir la seguretat de les persones votants i de les que 
formaven part de les meses van ser algunes de les mesures que es van seguir i 
que l’electorat va valorar positivament.

Es trasllada el Servei Municipal
de Consum 

Des del dia 23 de febrer, el Servei 
municipal de Consum s’ha traslladat 
a Can Raspall. Aquest servei, que 
fi ns ara estava situat a l’edifi ci de 
l’Ajuntament, ofereix atenció gratuïta 
en matèria de consum per a les 
persones residents a la Garriga, o 
que siguin de fora i hagin tingut un 
problema amb un establiment del 
municipi.



-
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Nou aparcament als Tres Tombs
Es renova el lloguer de la Fournier

Des de fi nals de gener la Garriga disposa d’una nova zona d’aparcament gratuïta 
i sense limitació horària a la plaça dels Tres Tombs, després d’assolir un acord 
de lloguer amb la propietat del solar ubicat en aquesta zona per quatre anys. 
L’objectiu és facilitar l’arribada a peu fi ns al centre per a les persones que venen 
a la Garriga des del nord, alhora que afavorir la rotació dels aparcaments al 
centre i agilitzar l’ús de la zona blava. Als Tres Tombs es mantindrà el paviment 
de sorra i es millorarà l’enllumenat i la connexió a peu fi ns al carrer de Can 
Noguera.

Pel que fa a l’aparcament de la Fournier, l’Ajuntament n’ha renovat el lloguer, 
per un any més, després que la propietat hagi ajustat el preu, amb un petit 
increment respecte al que s’ha estat pagant els darrers sis anys, assumible pel 
consistori. 

Millora dels escocells de la ctra. de l’Ametlla
S’han protegit els troncs per evitar el xoc de vehicles  

Durant el mes de febrer, 
s’han dut a terme millores 
en els escocells dels plàtans 
de la carretera de l’Ametlla, 
entre la Carretera Nova i 
el Carrer dels Banys. Els 
treballs han consistit en la 
seva obertura, la protecció 
dels troncs amb cilindres 
per evitar el xoc de vehicles 
i la regeneració del sòl per 
millorar les arrels.
Els 48 plàtans del carrer es 
troben en diferents estats de 
salut i molts no han pogut 
créixer amb vigor per la 
presència del paviment.
Així, s’ha enderrocat i retirat 
el paviment existent, per 
conformar un nou escocell 
i dotar-lo de protecció que 
impedeixi als vehicles envair 
l’espai i arribar fi ns al tronc.

Repintat de senyalitzacions

A fi nals de gener, es van iniciar els 
treballs de repintat de la senyalització 
horitzontal de diversos carrers, amb 
pintura antilliscant homologada, 
tasques que es van acabar a mitjans 
de febrer. El repintat es va dur a 
terme en els carrers Vulcà, Priora 
Xixilona, Jacint Verdaguer, Ramon 
Ciurans, Martí l’Humà, Moncau i la 
N-152.
El contracte per al repintat de carrers 
té una durada de tres anys (de 2020 
a 2022) amb un pressupost total de 
30.000 euros.

breus

Es replanten arbres

L’empresa Viver de Bell-lloc ha 
replantat prop de 50 exemplars 
en diversos carrers i places de 
la Garriga, que substitueixen els 
que han quedat malmesos per 
inclemències meteorològiques o per 
malalties.
La campanya de renovació, que es fa 
cada any, vol aconseguir arbres sans 
i adaptats als nostres carrers. Una 
estratègia marcada pel Pla de Verd 
Urbà del municipi.

En el mes de febrer s’ha realitzat la 
neteja de la llera sota els ponts del 
torrent del Malhivern, per tal d’evitar 
perills en cas de noves pluges. Es 
tracta de treure sorra acumulada 
per prevenir desbordaments. Poste-
riorment, també es repararan els 
ponts. L’Ajuntament també ha actuat 
de Can Caralt, on s’ha netejat el tram 
urbà del torrent i sota el pont de la 
carretera.

Neteja del torrent del Malhivern
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Què signifi ca la frase feta 
segons el context?

Hauria arribat més aviat, però he 
trobat una romeguera i ja he fet tard. 

De mica en mica 
s’omple la pica
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La biblioteca amplia l’horari

Solució: la resposta correcta és la número  2

breus

Portes obertes al centres educatius
Cal sol·licitar cita prèvia

Els 9 centres educatius de la Garriga ja 
han presentat el seu calendari de portes 
obertes. Les visites es faran totes amb 
cita prèvia.

Escola Giroi: 
• 25 de febrer, 2 i 5 de març, de 17 h a
   18 h i 13 de març, de 10 h a 14 h
• Cita prèvia: escola-giroi@xtec.cat  
   tel. 938717049 - 634801946

Escola Tagamanent:
• 27 de febrer, de 10 h a 13 h i 3, 8 i 12 
   de març, de 17 h a 18 h
• Cita prèvia: info@escolatagamanent.cat
   tel. 938718301

Escola Puiggraciós:
• 2, 4, 9 i 11 de març, de 17 h a 18 h i 7
   de març, de 9.30 h a 13.30 h
• Cita prèvia: a8017311@xtec.cat  
   tel. 938718177 

Escola Els Pinetons:
• 3, 9 i 10 de març, de 17 h a 18 h i 6 
   de març, de 10 h a 14 h
• Cita prèvia: info@escolaelspinetons.cat
    tel. 938717072 

Una alumna de l’EMAD dissenyarà el logo 
del Lampedusa Turtle Rescue

La Maria Arnó, alumna de 1r curs dels cicles de grau supe-
rior de Gràfi ca publicitària i Gràfi ca interactiva de l’EMAD, ha 
estat seleccionada per desenvolupar la imatge gràfi ca del 
Lampedusa Turtle Rescue, centre encarregat de la conser-
vació i protecció de tortugues marines a l’illa italiana.
La Maria va resultar guanyadora del concurs que es va pro-
posar entre l’alumnat de primer curs curs d’aquest cicle, en 
el qual hi van participar una trentena d’alumnes. Cadascú 
va fer una proposta gràfi ca per a un nou logotip del centre.
Com a guanyadora, la Maria farà una estada de 15 dies a 
Lampedusa on realitzarà un estudi de les necessitats gràfi -
ques del centre, treballant en coordinació amb la directora, 

1. Fer tard per recollir plantes del bosc.   
2.  Fer tard per entretenir-se amb algú
     molt pesat. 
3.  Fer tard perquè hi havia un embús
     a la carretera.

Des del 8 de febrer, la Biblioteca 
Núria Albó ha ampliat el seu horari, 
ja que passa a obrir les tardes de 
dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h. A 
més, els matins de dijous i dissabte, 
la biblioteca roman oberta de 10 a 
13.30 h.

L’Escola Giroi, setena al 
campionat Arcademics Cup

L’alumnat del Cicle Superior de l’Es-
cola Giroi de la Garriga ha quedat en 
setena posició mundial en el campio-
nat Arcademics Cup, en la categoria 
de gran grup. En aquest campionat 
de videojocs educatius, escoles de tot 
el món competeixen en diferents ca-
tegories, en grups d’alumnes o indi-
vidualment. Els primers classifi cats 
en el campionat poden guanyar di-
versos premis, com videoconsoles o 
subscripcions al portal Arcademics.

Daniela Freggi, reconegudíssima biòloga marina amb més de 30 anys d’experiència. A 
més, ja que l’alumna té experiència en el treball amb animals, també farà de voluntària.

Escola Sant Lluís
• 6 de març, a les 10.15 h i a les 11.30 h
• Cita prèvia: escola@escolasantlluis.cat
   tel. 938714297 

Institut Blancafort
• 6 de març, a les 12 h (VIRTUAL) i 15 de
   març, a les 19 h (VIRTUAL)
• Sol·licitar l’enllaç a: 
infoinstitutmanuelblancafort@gmail.com

Institut Vil·la Romana
• 10 de març, a les 19 h (VIRTUAL) i 
   13 de març, a les 11 h (VIRTUAL)
• Sol·licitar l’enllaç a: 
   portesobertes@vilaromana.cat

Sek- Catalunya
• 27 de febrer, 6 i 13 de març
• Cita prèvia: yolanda.duque@sek.es  
   tel. 682782674

Iscat
• 13 de març, de 9 h a 13 h
• Cita prèvia: 
   info@iscat.es / tel. 938414077

El Departament d’Educació ha publicat 
a la seva web una previsió de calendari 
per a la presentació de sol·licituds de 
preinscripció, que serà:

• Educació Infantil de 2n cicle i Educació 
Primària: del 15 al 24 de març de 2021

• Educació Secundària Obligatòria: del 
17 al 24 de març de 2021

Més informació a: http://queestudiar.
gencat.cat/ca/preinscripcio/
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Ajuts econòmics per a facilitar l’accés a l’habitatge

Des de fi nals de gener i fi ns al 20 de novembre, 
es pot presentar la sol·licitud per optar als ajuts 
municipals per a facilitar l’accés a l’habitatge, a 
través de la seu electrònica o presencialment a 
l’OAC.
L’objectiu és ajudar a fi nançar les despeses rela-
cionades amb les fi ances, mensualitats avançades 
del lloguer, honoraris de la immobiliària, l’alta dels 
subministraments o la mudança, a les persones i 
famílies que ho necessitin. Per a més informació, 
podeu escriure al correu habitatge@ajlagarriga.cat.

Ajuts de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya
La Garriga és el segon municipi vallesà amb 
més expedients tramitats a l’Ofi cina Comarcal 
d’Habitatge per a sol·licitar ajuts de les diferents 
convocatòries de la Generalitat destinades a 
afrontar despeses de lloguer de l’habitatge habitual. 
El tràmit per a la sol·licitud d’aquests ajuts es fa a 
l’Ajuntament.
En total, al municipi s’han tramitat 283 expedients, 
per un import de 327.151,28 €.

El butlletí municipal ‘El Garric’ 
es renova

El butlletí municipal de la Garriga 
presenta, a partir d’aquest núme-
ro, algunes novetats. El Garric pas-
sa a ser bimensual, per donar una 
visió amb més profunditat de l’ac-
tualitat al municipi. A més, també 
s’està treballant en un nou disseny, 
més actualizat i que vol suscitar 
més interès i convidar a la lectura.

Una altra novetat és que, a partir 
d’ara, el butlletí es repartirà casa 
per casa.

Servei d’intermediació en temes 
d’habitatge

L’Ajuntament de la Garriga comp-
ta, des de fa sis anys, amb el Servei 
d’Intermediació en temes d’habitatge, 
fruit del conveni amb l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Granollers.
En aquest servei s’atén aquelles per-
sones que tenen problemes relacio-
nats amb l’habitatge (hipoteques, llo-
guers...), fent una orientació jurídica 
per cada cas i buscant la mediació 
amb l’altra part implicada. 
D’altra banda, també es tracten al-
tres temes com clàusules abusives i 
tota mena de situacions on calgui la 
mediació entre parts. Des d’aquest 
servei també s’orienta sobre noves hi-
poteques o sobre nous contractes de 
lloguer.

Visita del conseller Treball a la 
Garriga

El conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
Chakir el Homrani, va visitar la Garriga 
a fi nals del mes de gener.
Homrani va iniciar la seva visita a 
l’Ajuntament, on va signar el llibre 
d’honor i es va reunir amb l’alcaldessa, 
Dolors Castellà, i el director de l’Asil 
Hospital, Joan Cruells, per conèixer 
l’evolució de les obres d’ampliació del 
centre.
Posteriorment, el conseller i l’equip de 
govern del consistori van visitar dues 
empreses garriguenques. El conseller 
va poder conèixer de primera mà 
com treballen StilRicart, dedicada al 
sector del moble, i Rechapados Ferrer, 
productors de taulers d’escacs.

breus
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Nombre d’expedients d’ajuts 
de lloguer tramitats el 2020

CANOVELLES
292

LA 
GARRIGA

283

LES
FRANQUESES

264
MONTORNÈS

247

CARDEDEU
222

LA GARRIGA 327.151,28 €

Imports ajuts 2020

LES FRANQUESES 300.346,23 €

CANOVELLES 249.178,87 €

MONTORNÈS  248.507,89 €

CARDEDEU  206.072,92 €

*A l'Ofi cina Comarcal 
  d'Habitatge



Actes de commemoració del 
bombardeig a la Garriga 

Durant el mes de març, continuen 
els actes de commemoració del 
82è aniversari del bombardeig a la 
Garriga, que formen part del projecte 
La Garriga pel Foment de la Pau. Així, 
es programen tallers familiars i rutes 
guiades, en la línia de les activitats que 
s’han anat duent a terme en el mes de 
febrer. Podeu consultar el programa a 
l’agenda del web municipal.

8 ELGARRIC  |  notícies

breus

La Vil·la Romana de Can Terrers 
continua el seu procés de renovació 
i millora amb la posada al dia del 
circuit de visites. Així, s’hi ha instal·lat 
una passarel·la nova, s’ha consolidat 
la zona superior amb blocs de pedra 
i s’hi ha afegit una nova senyalització 
interpretativa de tota la vil·la, que 
inclou una maqueta en 3D que 
permetrà veure als visitants com era 
el recinte des del mateix punt de vista 
on es troba. També, dins de la vil·la 

Segueixen els treballs a la 
Vil·la Romana de Can Terrers

La reurbanització al voltant del 
cementiri de la Doma va prenent forma

Les obres de reurbanització als voltants del cementiri de la Doma, per millorar-ne 
els accessos, segueixen en marxa i ja es poden veure alguns canvis en l’espai.

S’estan creant unes escales per evitar el desnivell i una grada que es podrà utilitzar 
com a zona de descans o com a espai pel públic en visites guiades.

Aquests treballs formen part de la la primera fase de l’actuació al cementiri, recollida 
al Pla Director de la Doma. També es contempla la millora dels aparcaments de 
l’esplanada superior i la construcció d’una vorera, així com la impermeabilització 
de les teulades dels blocs de nínxols de l’interior del cementiri, la millora de les 
façanes i la renovació de la instal·lació elèctrica de l’exterior i interior de l’església.

s’hi han instal·lat visors amb imatges en 3D que il·lustren com era la construcció 
des dels diferents llocs on s’han col·locat.

A més, a l’altra banda de la carretera, s’ha afegit un mirador que inclou una placa 
transparent amb un dibuix de com seria la vil·la, per mostrar les dimensions que 
va arribar a tenir, i una il·lustració tridimensional.

Tot plegat, forma part del projecte “Can Terrers, 2000 anys d’història en 4 passes”.

Espai d’interpretació

A la necròpolis de l’espai d’interpretació de Can Terrers, s’hi ha afegit una zona 
d’emmagatzematge d’aliments, amb diverses sitges i recipients, que mostra com 
es realitzava aquesta pràctica al llarg de la història. També s’hi ha afegit un camp 
de pràctiques d’arqueologia i un mòdul d’emmagatzematge per guardar material.

Durant el mes de febrer, en què van començar les visites d’escoles i instituts a la 
vil·la, l’alumnat va realitzar els tallers en aquests nous espais.

Pel que fa al forn de Can Terrers, han fi nalitzat els treballs d’enjardinament per tal 
de deixar-lo integrat al parc. Durant aquest any se’n farà també la senyalització 
dins del conjunt de Can Terrers, de manera que s’integrarà com un element 
patrimonial més.

Acte central de la commemoració
Diumenge 31 de gener, es van 
celebrar els actes centrals de la 
commemoració del 82è aniversari del 
bombardeig a la Garriga, organitzats 
per l’Associació la Garriga Secreta.
Al Bosc de la Pau, sota els arbres 
plantats en el seu homenatge l’any 
2009, va tenir lloc una lectura de 
textos i poemes en record de les 15 
víctimes del bombardeig de la Garriga 
del dia 29 de gener de 1939.
Tot seguit, es va celebrar l’acte 
institucional de commemoració del 
82 aniversari del bombardeig, al 
cementiri de la Doma, on es van dur 
a terme els parlaments en record de 
la gent de la Garriga morta entre els 
anys 1936 i 1941, durant la guerra i 
la repressió franquista, així com dels 
nois de la Lleva del Biberó.

Visites en llengua de signes

El Centre de Visitants ha estat 
treballant per oferir dues visites 
turístiques en llengua catalana 
de signes. Així, a partir d’aquest 
mes de març, en la programació 
del centre s’afegiran una visita a la 
Garriga Modernista i una visita al 
refugi antiaeri de l’estació en aquest 
llenguatge.
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La música amb nom de dona és protagonista al teatre 
També s’han programat diversos espectacles familiars

La música signada per dones és protagonista en els mesos de març i abril 
al Teatre de la Garriga – El Patronat. El 6 de març, i dintre dels actes del Dia 
de les Dones, De Lirios, un grup format per sis noies de la Garriga, dóna veu 
a les dones del món amb un repertori de temes propis i algun homenatge.
Dissabte 13 de març, el saxofonista malagueny Enrique Oliver presenta 
Incerteza, el seu segon treball discogràfi c compost durant els últims cinc 
anys
També per celebrar el 8M, Joina arriba al teatre amb Òrbita 9.18, un nou 
àlbum que orbita al voltant del concepte de trobar “la pròpia casa”. Serà el 
dia 27 de març.
A l’abril, serà el torn d’Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project, amb 
La tendresse, un repàs a cançons de Jacques Brel, Claude Nougaro, Serge 
Gains-bourg, Barbara i altres autors, inclòs en el Festival Terra de Sons.

Es publica un llibre sobre els 
orígens de la Garriga

L’arqueòloga i prehistoriadora Marga-
rida Genera i Monells és l’autora 
de La Garriga. Un poble amb arrels 
mil·lenàries, un llibre que repassa la 
història del municipi en el context de 
les comarques del Vallès, des de la 
prehistòria fi ns a l’època romana.
L’obra, editada amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i de la Fundació 
Maurí, conté vàries il·lustracions de 
dibuixants de renom com Francesc 
Riart i Julià Riu, a més de nombroses 
fotografi es, mapes, gràfi cs i taules 
cronològiques, que fan que el llibre es 
pugui utilitzar com a manual d’estudi. 
Signa el pròleg l’historiador Jaume 
Sobrequés Callicó.
Es pot adquirir a les llibreries Biset, 
Strogoff i l’Estanc de la plaça per 
l’import de  26 euros.

La botifarra de la Garriga tindrà 
marca pròpia

breus

Des de l’Àrea de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament s’està treballant 
per la creació de la marca col·lectiva 
Botifarra de la Garriga, un segell que 
vol identifi car el producte i constituir 
una eina per a la seva promoció. Així, 
s’està duent a terme una tasca amb el 
sector cansalader del municipi, prin-
cipalment, però també amb els pro-
ductors de proximitat, com l’Associa-
ció Agrària la Garriga, per defi nir les 
característiques del producte, la seva 
comercialització, etc.
Enguany, a causa de la pandèmia de 
COVID-19, la Fira de la Botifarra no es 
podrà celebrar, de manera que s’està 
dedicant aquest any a treballar inter-
nament en una nova concepció de la 
Fira, evolucionada, que celebrarà la 
seva 10a edició el 2022, si la situació 
sanitària ho permet.

El Rei Carnestoltes passeja per
la Garriga

Com moltes altres festes populars, el 
Carnaval d’aquest any ha estat marcat 
per la pandèmia de la COVID-19, que 
ha impedit la seva celebració habitual, 
amb les carrosses, grups i comparses 
desfi lant pel carrer.

Tot i així, la Garriga ha tret a passejar 
el Rei Carnestoltes, creat i construït pel 
professorat dels centres escolars, que 
durant les dues primeres setmanes del 
mes de febrer, va visitar les residències 
i diverses escoles del municipi.

A més, els guanyadors del Carnaval de 
l’any passat, els Catxondos del Turó, 
van ser els encarregats de fer el pregó 
d’enguany, que es va poder veure a les 
xarxes socials municipals i que volia 
animar tota la ciutadania a disfressar-
se i a pujar les imatges a les xarxes amb 
l’etiqueta #CarnavalLG21.

Espectacles familiars
En l’apartat familiar, el 21 de març arriba Orbital de la Cía. Farrés Brothers, gira al voltant d’una abraçada pendent i del 
llarg viatge de tres amics per fer-la real. Tota una refl exió sobre les distàncies i les (des)connexions entre persones en un 
espectacle multidisciplinar fi nalista del Premi BBVA 2021.
I ja a l’abril, el dia 18, la companyia Xip Xap porta a l’escenari de la Garriga Hamelí, un clàssic revisat amb una mirada 
contemporània que farà les delícies dels infants.
Les entrades es poden adquirir al web teatrelagarriga.cat.



Nova edició del Quercus 

L’Ajuntament està treballant per or-
ganitzar una nova edició del casal 
multiesportiu Quercus, després que 
l’any passat s’hagués de suspendre 
degut a la pandèmia de la COVID-19.
Es preveu que les preinscripcions es 
facin al voltants de Setmana Santa. El 
Quercus comptarà enguany amb 100 
places.
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Ampliació del rocòdrom

L’Ajuntament ha ampliat el rocòdrom 
del pavelló de Can Violí, degut a l’alta 
demanda d’ús d’aquest equipament 
per part de la secció d’escalada del 
Centre Escursionista Garriguenc.
En una primera fase, realitzada a l’in-
terior del gimnàs, s’ha instal·lat un 
nou plafó de 6 metres de llarg amb 20 
graus d’inclinació per a escaladors de 
cert nivell. Més endavant, es preveu 
fer una nova ampliació.
L’ús del rocòdrom és gratuït per a 
persones federades i sòcies del CEG.

Un any més, per celebrar el Dia Internacional de les Dones (8 de març), la Garriga 
prepara una sèrie d’accions i activitats, organitzades des de les àrees de Cultura, 
Joventut, Patrimoni i Igualtat, així com des d’entitats i ciutadania. L’objectiu és fer 
èmfasi en com els estereotips de gènere i les construccions socials condicionen les 
dones, perpetuant les desigualtats entre dones i homes, i contribuir a desmuntar-
los per afavorir l’empoderament de nenes i dones i assolir una igualtat real.
Així, s’han programat la Mostra d’Art, actuacions al Teatre de la Garriga - El 
Patronat, una mostra documental sobre dones i feminismes a la Biblioteca Núria 
Albó, un itinerari guiat i una visita teatralitzada organitzades pel Centre de Visitants, 
o el taller ‘Desmuntant els manaments de gènere’, que vol refl exionar al voltant de 
l’impacte social de l’heteropatriarcat en les dones, entre altres activitats.
Podeu consultar la programació detallada a l’agenda del web municipal 
(www.lagarriga.cat/actualitat/agenda).

Activitats entorn del dia de les Dones

Sant Violentí al Punt Lila
El Punt Lila als patis dels instituts del 
mes de febrer s’ha dedicat a “Sant 
Violentí”, aprofi tant aquesta diada per 
refl exionar sobre les trampes l’amor 
romàntic, mitjançant uns test en format 
de rasca que “mesura els nivells d’amor 
romàntic en sang”. 

L’objectiu era fer veure al jovent que mites 
de l’amor romàntic (l’existència d’una 
mitja taronja, l’amor com a sacrifi ci, 
l’amor que tot ho pot, etc) contribueixen a 
què s’estableixin relacions de desigualtat 
entre nois i noies, que poden arribar a 
derivar en violència masclista, justifi car-
la i invisibilitzar-la. 

Després de fer el test, es comentaven 

Tast de la Mitja

Dissabte 24 d’abril tindrà lloc el Tast 
de la Mitja, amb sortida al polígon 
de Ca n’Illa de la Garriga, i arribada 
al polígon de Canovelles, enlloc de la 
pista d’atletisme de Granollers, com 
era habitual.
El Tast és la prèvia a La Mitja, que en-
guany s’ha hagut d’ajornar degut a la 
pandèmia. Així, La Mitja se celebrarà 
el 16 de maig.
La cursa posarà un topall de partici-
pants. També hi haurà canvis a la sor-
tida (es faran torns), en el recorregut 
(s’evitarà que coincideixin el creua-
ment de participants) i se suprimiran 
les distàncies de 5 i 10 quilòmetres.

els resultats, se’ls lliurava una recepta (amb medicació com el “paraceta love”, 
“ibu tu ho vals” o “aspirin a més”) i es refl exionava sobre tots aquests conceptes, 
comentant com infl ueixen les pel·lícules de la infància, la literatura, les sèries de 
major èxit, els videojocs, les cançons de tota la vida i les actuals... posant èmfasi en 
la importància de les relacions plaents i des del bon tracte.

Aquesta iniciativa de les àrees de Joventut i d’Igualtat de l’Ajuntament va tenir una 
rebuda molt bona i el jovent va mostrar molt interès per participar. 

Dia
de les

Internacional
DONES

Dia
de les

Internacional
DONES

EMPODERADES OPORTUNITATSLLIURES
 FEMINISME IGUALTATDIVERSES VISIBLES SEGURES

SORORITATRECONEIXEMENTPRESÈNCIA
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En marxa el sistema de cita prèvia a l’OAC 
Des de l’1 de febrer, l’Ajuntament de la Garriga compta amb el 
servei de cita prèvia a l’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania, que 
permet evitar esperes a les persones que necessitin realitzar 
algun tràmit, alhora que ajuda a garantir les mesures de seguretat 
per a la contenció de la COVID-19.

Podeu demanar cita prèvia per a tots els tràmits que trobareu 
relacionats a l’apartat “Sol·liciteu cita prèvia” del web municipal.

El dia i hora de la cita sol·licitada, cal que us dirigiu a l’OAC, situada 
a la Plaça de l’Església, 2. Es recomana consultar prèviament tota 
la informació relacionada amb el tràmit que es vulgui gestionar 
(apartat Tràmits del web), per tal de poder aportar la documentació 
necessària i resoldre les gestions en un únic desplaçament.

Restaurants amb servei a 
domicili o per emportar

Arrel de la situació de pandèmia i per 
adaptar-se a les mesures per fer front 
a la COVID-19, molts restaurants i 
bars de la Garriga ofereixen servei de 
repartiment a domicili i/o de menjar 
per emportar. En el web https://fem-
poble.lagarriga.cat/guia-de-restaura-
cio trobareu un llistat , amb horaris i 
dades de contacte, dels establiments 
que ofereixen aquests serveis.
Aquesta guia, a més a més, dóna in-
formació del tipus de menjar que ofe-
reix cada local.
El web Fem Poble també disposa d’in-
formació sobre el mercat dels dissab-
te, els comerços i la mobilitat a la Gar- 
riga.

Oncovallès engega un projecte 
de mascaretes

Oncovallès ha reformulat la seva 
estratègia per recollir donatius i ha 
engegat la campanya “Mascaretes 
transparents: Reconeixent-nos”.
Des del seu taller de voluntaris 
estan confeccionant mascaretes, 
que a més de complir amb les 
més estrictes normes de seguretat 
sanitària, disposen d’una respirabilitat 
extraordinària i permeten veure els 
llavis.
Des de l’entitat consideren que “un 
somriure és una fantàstica manera de 
fer front a totes les difi cultats que la 
COVID-19 es està ocasionant “. Podeu 
comprar-les a través del seu web 
(www.oncovalles.cat/mascaretes).

Sancions per incompliment de 
les mesures contra la COVID-19

Des que ens trobem en situació de 
pandèmia, la Policia Local de la 
Garriga treballa per al compliment 
de les mesures de seguretat per a la 
contenció de la malaltia.
En aquest sentit, el cos policial ha 
posat 209 denúncies per incompliment 
de la normativa per contenir pandèmia 
de la COVID-19 al municipi, des del 
14 de març fi ns al 31 de desembre de 
2020.
Del total de sancions, 82 han estat per 
saltar-se el confi nament domiciliari, 28 
per botellada, 65 per incomplir el toc 
de queda i el confi nament perimetral, 
una per incomplir l’horari comercial i 
33 per no fer ús de la mascareta.

Des de l’OAC, també es remarca la importància de ser puntual, ja que passats 10 minuts de l’hora concertada, la cita 
caduca i queda invalidada.
En les dues primeres setmanes de funcionament del servei, hi va haver 194 visites concertades amb cita prèvia.

Servei per a persones amb difi cultats auditives
Amb l’objectiu de donar un millor servei a la ciutadania, segons determina la legislació sobre accessibilitat, s’ha 
adaptat un lloc de treball de l’OAC perquè les persones amb audiòfon o amb implant coclear puguin escoltar la 
conversa sense que els afecti el soroll ambient de fons i la reverberació. Aquest sistema dóna cobertura tant a la 
persona que treballa en aquesta taula d’atenció, com al ciutadà o la ciutadana atesa.

breus
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La diversitat a través de la 
cultura

El passat 20 de febrer, al Teatre El Patronat, 
van actuar Les Impuxibles amb l’espectacle 
“Suit TOC núm. 6”, una peça que defi neixen 
com un diàleg total entre diferents discipli-
nes escèniques on es plantegen preguntes. 
Però també va molt més enllà. Amb la cer-
tesa de que el que estàs veient és real, l’es-
pectacle escenifi ca el TOC (Trastorn Obses-
siu Compulsiu) i aprofundeix en el patiment i 
dolor de les persones que el pateixen i, tam-
bé, 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 afron-
tem les malalties mentals, ja no com a indi-
vidus, sinó com a societat teòricament evo-
lucionada.
I això ens porta a més preguntes: com afec-
tarà a les persones amb malalties mentals 
la pandèmia? Quantes persones desenvo-
luparan algun tipus de malaltia mental du-
rant els mesos confi nats? 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 refl ex de la societat.
I parlant de canvis, el dia 8 d’aquest mes ce-
lebrem 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, refl exionar 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 Pa-
tronat, es programa un concert-espectacle 
realitzat per noies joves de La Garriga.
Son dos exemples de com tractar i normalit-
zar 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 so-
vint seguim veient i molta gent, patint.
La Cultura ens ofereix l’oportunitat de trac-
tar aquests temes i fer-nos refl exionar. És la 
nostra obligació fer-ho i actuar.

Eleccions Parlament 14F

El resultat de les eleccions del 14F ha donat 
a tot Catalunya una victòria clara de l’inde-
pendentisme, 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 in-
dependentista fort i estable durant tota la 
legislatura que engegui el camí que des de 
les entitats, societat civil i les forces inde-
pendentistes al Parlament reclamem i ens 
ha encomanat la ciutadania amb els resul-
tats 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 desí-
dia dels partits unionistes ha permès al llarg 
de tots aquests anys que es moguin amb 
plena llibertat i que hagin actuat impune-
ment arreu, sense condemnar-los ni públi-
cament ni als tribunals, mentre que a Cata-
lunya tenim presos polítics per posar urnes, 
Presidents inhabilitats per exercir drets fo-
namentals com la llibertat d’expressió o can-
tants 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 sego-
na força política, dona una gran legitimitat 
a la feina que estem fent des de l’oposició 
a l’Ajuntament. Els garriguencs ens heu fet 
confi ança 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 pro-
grama electoral, amb el suport a les famílies 
i les polítiques socials necessàries, així com 
amb la recuperació econòmica malmesa en 
aquest darrer any.

Seguim parlant de cures, 
ara més que mai!

A les portes del Dia Internacional de les Do-
nes Treballadores i un any d’ençà de l’inici 
de la pandèmia, refl exionem sobre corona-
virus des d’una perspectiva feminista.
La pandèmia global del coronavirus ha des-
pullat, 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 tan-
cament 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·lec-
tius desproveïts de serveis i professionals, 
deixant-los en mans privades i per tant so-
brecarregant 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 rei-
vindiquen els drets de les grans cuidadores 
i les seves fi lles i fi lls, així com condicions 
laborals dignes pels treballs que ocupen.

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

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga

twitter: @JuntsxLG 
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga
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El gobierno de la simbiosis

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 tráns-
fugas que necesitan estar sumando con 
ERC, no refl ota.
Como todo gobierno que no refl ota y que 
no saca sus proyectos adelante busca un 
culpable o un mecanismo para hacernos 
desviar la atención. Si los presupuestos mu-
nicipales 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 Parla-
ment- 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 presen-
tar a la ciudadanía pues el propio gobier-
no de ERC nos presenta en el Pleno unas 
cuantas mociones procesistas para hablar 
de lo mismo: de lo malo que es “l’ Estat Es-
panyol” que es lo que viene haciendo en los 
últimos plenarios. A falta de vendernos las 
bondades de un Plan de Actuación de Man-
dato que no funciona pues han pensado que 
mejor informamos de lo mínimo a la oposi-
ción y a la ciudadanía.
El gobierno de la simbiosis vive atenazado. 
Las cuentas públicas están tiesas, las que-
jas 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 pro-
blemas de aparcamiento en el centro del 
municipio o en la zona del barrio de Mont-
serrat 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 he-
mos vuelto a saber nada.
ERC de la Garriga ha decidido emprender 
las mismas formas que ha provocado mo-
ciones de censura o abandono de gobiernos 
de coalición en otros lugares de la comarca: 
el tratar con desdén y con falta de transpa-
rencia a la oposición que pide resultados al 
gobierno municipal más caro de la historia 
de la Garriga.

Habitatge Social per joves i 
gent gran

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’oferi-
ment de la Regidoria d’Habitatge amb el con-
venciment que teníem una tasca molt impor-
tant a realitzar. Sabem que la Garriga te un 
dèfi cit pel que fa a habitatges de lloguer as-
sequibles 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 de-
manda 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 mar-
cat l’objectiu per aquest mandat de construir, 
per primera vegada a la Garriga, habitatges 
de titularitat municipal per dedicar-los al llo-
guer social, per a joves i gent gran.  Mai fi ns 
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 tin-
gut 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 estu-
diant 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. Vo-
lem que un cop amortitzat el cost fi nancer del 
projecte, els lloguers socials obtinguts retor-
nin a les arques municipals per destinar-los a  
més polítiques d’habitatge.   

Un any després de l’arribada del 
COVID.

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 fi nal 
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 fi ns 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!

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
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA
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DE DILLUNS 1 A DIJOUS 4 
DE MARÇ

DIVENDRES 5 DE MARÇ

Punt Lila als patis: Preparem el 8M
Als Instituts Vil·la Romana, Manuel 
Blancafort i l’Escola Sant Lluís Gonçaga
Dinàmiques per fer visibles les 
desigualtats existents entre dones i 
homes, posant en evidència que els 
estereotips col·loquen en una situació 
d’inferioritat les dones i tot allò que 
pertany al món “femení”.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.

DEL DILLUNS 1 AL DIVENDRES 5 
DE MARÇ

Concurs TikTokers LG 8M
Activitat que convida a la reflexió sobre 
els estereotips de gènere i com aquests 
contribueixen a relacions desiguals. 
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones

DIMECRES 3 DE MARÇ 

18 h, al canal Youtube de la Biblioteca 
Núria Albó
Story time: Hora del Conte en anglès!
“The gruffalo”, a càrrec d’Eamonn Allison, 
professor d’anglès de Cambridge School.
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria 
Albó

19 h, Inauguració de la Mostra d’Art. 
Centenari del naixement de Conxa 
Sisquella: un reconeixement
Es podrà visitar del 06 al 28/03.
L’exposició d’enguany es dedicarà a 
l’artista local Conxa Sisquella, 
de qui el 2020 es va complir el 
centenari del seu naixement.
Degut a les restriccions causades per la 
COVID-19, la inauguració es f
arà amb la presència única de les artistes. 
L’acte serà enregistrat i formarà part de 
l’audiovisual que es presentarà el dia 8 de 
març.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
 Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa 
Sisquella i Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament 
de la Garriga

10 h, al canal Youtube de la Biblioteca 
Núria Albó
Hora del conte: “Contes per a la igualtat 
de gènere”
A càrrec de Gina Clotet.
La Laura està convençuda que les 

DE DIVENDRES 5 A DIVENDRES 12 
DE MARÇ

princeses no es tiren pets, el Nil i el Pol 
pensen que les nenes són unes porugues, 
la Martina pensa que no trobarà mai 
un papa tan fantàstic com la mama... 
Creences que venen de lluny i que veurem 
amb altres ulls mitjançant els contes.
Espectacle per a infants a partir de 4 anys.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria 
Albó

DISSABTE 6 DE MARÇ 

11 h, a la plaça Antònia Sabater 
(C/ Figaró, 2)
Itinerari guiat: “Els camins del menjar. 
La transformació de la Garriga a través 
de l’alimentació”
Organitza: Centre de Visitants de la 
Garriga

19:30 h, al Teatre de la Garriga - El 
Patronat
Concert de: “De Lirios”
Presentació per primer cop en directe 
d’aquest grup de dones que utilitzen 
la música com a teràpia, donant veu 
a les dones del món amb un repertori 
principalment propi i algun homenatge a 
dones que han cridat.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Àrea d’Igualtat i Teatre de la 
Garriga – El Patronat

DIUMENGE 7 DE MARÇ 

11 h, a l’església de la Doma
Visita teatralitzada: “L’Arxiu de Pedra”
Organitza: Centre de Visitants de la 
Garriga

DILLUNS 8 DE MARÇ 

Fins dissabte 20 de Març
Mostra documental de dones i 
feminismes
Recull bibliogràfic i audiovisual del 
fons documental de la biblioteca sobre 
feminismes i gènere.
A la Biblioteca Núria Albó
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Àrea d’Igualtat i Biblioteca de la 
Garriga Núria Albó

10 a 22 h
Mostra d’Art del Dia de les Dones
Presentació a les xarxes del procés 
de creació i resultat final de la Mostra 
mitjançant un audiovisual.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.

Fins Divendres 02 d’abril, a la Biblioteca 
Núria Albó

Exposició fotogràfica: “La menstruació al 
Nepal: un turment cultural”
La tradició del chhaupadi al Nepal és 
una pràctica centenària que desterra a 
nenes i dones a cabanes o coberts durant 
la seva menstruació, se les allunya del 
nucli social i familiar en considerar-
les impures. A través del projecte Rato 
Baltin (galleda vermella en nepalès) de 
l’ONG Be Artsy, més de 16.000 persones 
han pogut conèixer una altra manera 
de viure la menstruació sense patir les 
conseqüències del chhaupadi.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria 
Albó i l’ONG Be Artsy.

18:00 a 19:00 h (fins Dimecres 31 de 
març), al davant de l’Ajuntament.
Digues la teva
Es donarà inici a la recollida de 
reivindicacions per a la igualtat de dones i 
homes (mitjançant unes targetes creades 
amb aquesta finalitat, que es penjaran en 
un fil).
Il·luminació de la façana de l’Ajuntament i 
plantada de flors liles a l’escocell.
Acte a càrrec dels i les membres del 
Ple. Degut a les restriccions causades 
per la pandèmia no es farà convocatòria 
pública, sinó que es donarà a conèixer en 
directe per les xarxes i quedarà obert a les 
aportacions de la ciutadania.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Àrea d’Igualtat

19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Llegim el teatre - Club de lectura: 
“L’Huracà”
De Carme Montoriol. Sessions moderades 
per Francesc Viñas, professor de 
Literatura. Places limitades. 
Més informació, a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria 
Albó

DIMARTS 9 DE MARÇ 

19 h, via Zoom
Xerrada: “Chhaupadi, la tradició 
nepalesa que exilia la dona durant la 
menstruació”, a càrrec Clara Garcia, de 
l’ONG BeArtsy
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Amb motiu del Dia Internacional de la 
Dona
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria 
Albó

DIVENDRES 12 DE MARÇ 

17 h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat: “Les dones, a la cuina 
a pelar pèsols! Patrimoni i memòria 
invisibles”
Un recorregut pel poble que pretén donar 
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a conèixer el passat històric a través de les 
vivències de les garriguenques, tractant 
aspectes vinculats a l’esfera feminista 
(pobresa, precarietat, violència) per posar 
en valor el seu protagonisme. Es fa visible 
l’experiència de les dones en una societat 
patriarcal.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

DISSABTE 13 DE MARÇ 

20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Concert: “Incerteza, d’Enrique Oliver 
4TET”
Concert programat dins del Festival de Jazz 
de la Garriga El saxofonista malagueny  
Enrique Oliver presenta Incerteza, el seu 
segon treball discogràfic compost durant 
els últims cinc anys, acompanyat per 
quatre músics. Informació a http://www.
enriqueoliver.com/. Taller per a nens i 
nenes (activitat complementària al concert)
Amb el preu de l’entrada s’inclou un taller 
per a nens i nenes de 3 a 12 anys relacionat 
amb l’espectacle perquè pugueu gaudir 
tant els pares i les mares com els vostres 
fills i filles. Inscripcions i informació: info@
teatrelagarriga.cat fins divendres 19 de 
febrer a les 14 h.
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

DIUMENGE 14 DE MARÇ 

Passis a les 11h, 12h i 13h, als jardins de 
Can Barbey (carrer Figueral, 40)
Escenes teatralitzades: “Fi de festa. La 
societat modernista amb ulls de dona”
A través d’una visita teatralitzada als 
jardins d’una de les torres d’estiueig més 
importants del poble i amb el guiatge 
de personatges femenins de la casa, 
descobrirem les diferents mirades de les 
dones a l’època que els ha tocat viure, 
com afronten els reptes del dia a dia, les 
seves inquietuds i preocupacions, mentre 
enllesteixen els preparatius de la festa de fi 
de temporada.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

11 a 12 h, via Instagram @doneslg
Jornada de les Dones d’Ara 
Un temps per retrobar-nos, celebrar-nos i 
sentir-nos dones.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Dones d’Ara i Àrea d’Igualtat de 
l’Ajuntament de la Garriga.

DIVENDRES 19 DE MARÇ 

18 h, online a través de la plataforma Zoom
Taller: “Desmuntant els manaments de 
gènere”

Amb aquest taller es vol reflexionar 
al voltant de l’impacte social de 
l’heteropatriarcat en les dones, tot 
identificant mandats socioculturals al 
voltant del sistema de creences sexe-gènere 
i les seves cadenes simbòliques, al llarg de 
les principals etapes de les nostres vides. 
Places limitades.
Inscripció a: pigualtat@ajlagarriga.cat
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de 
la Garriga

DISSABTE 20 DE MARÇ 

11 h, al Centre de Visitants
Activitat familiar: “El cel de Rosanes ple 
d’ocells de ferro”
Activitat familiar centrada en el coneixement 
i descoberta d’un aeròdrom militar. 
Mitjançant les maquetes i les explicacions 
de la guia, els infants i joves podran 
construir-se la seva maqueta de paper d’un 
dels models d’avió.
Activitat de pagament. Places limitades. 
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o 
a info@visitalagarriga.cat.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

DIUMENGE 21 DE MARÇ 

11 h, des del Casal de Rosanes
Itinerari guiat: “El camp d’aviació de 
Rosanes”. Actes de Commemoració del 
Bombardeig a la Garriga
Un camp d’aviació civil, amb el seu xalet 
i el seu hangar, els més moderns de la 
Garriga dels anys 30. Uns camps de conreu 
convertits en pista d’aterratge per veïns 
dels pobles de l’entorn. Un aeròdrom militar 
ple de gent i d’avions que bombardejaven 
el front de  guerra o que defensaven el cel 
de Barcelona. Un espai poc conegut, enmig 
dels camps del Pla de Llerona, que va jugar 
un paper transcendental a la Guerra Civil.
Inscripció prèvia al 610477823 o a 
info@visitalagarriga.cat. Activitat de 
pagament. Places limitades.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

11 h, des de la Vil·la Romana de Can Terrers
Taller familiar: “Investiga sota les pedres”
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

DIMECRES 24 DE MARÇ 

19 h, via telemàtica
Ple Municipal del mes de març
Es pot seguir en directe per Ràdio Silenci

al final del ple de març, online
Lectura del manifest institucional pel Dia 
de la Dona

19:30 h, sessió via zoom
Club de Lectura: Cicle “Novel·la policíaca 
italiana” Llegirem “A cada cual lo suyo”, de 

Leonardo Sciasia. Moderada per Rosa Solé.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria 
Albó

DISSABTE 27 DE MARÇ 

11 h, des del Pàrquing dels Pinetons
Itinerari guiat: “La Garriga rural de fa 300 
anys”
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

17:30 h, al Centre de Visitants
Taller familiar: “El cel de Rosanes 
ple d’ocells de ferro”. Actes de 
Commemoració del Bombardeig a la 
Garriga
Activitat de pagament. Places limitades. 
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o 
a info@visitalagarriga.cat.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Joina: ÓRBITA 9.18
Presentació del darrer treball de Joina 
Canyet, que combina Jazz,  hot soul, trip 
hop i dance sensual, amb lletres feministes 
i reivindicatives.
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones. 
Organitza: Teatre de la Garriga - 
El Patronat

DIUMENGE 28 DE MARÇ 

11 h, al Parc dels Pinetons
Itinerari guiat: “La Garriga rural de fa 300 
anys”
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

DIUMENGE 18 D’ABRIL 

17.30 h, al Teatre de la Garriga - 
El Patronat
Hamelí, de Cía. Xip Xap. 
Alguns clàssics tenen el poder de 
sobreviure al pas del temps i continuar 
oferint lectures que ens resulten 
completament contemporànies. Com 
HAMELÍ, un espectacle basant en un conte 
clàssic que manté viva una essència que 
pensem que és imprescindible explicar. 
Edat recomanada a partir de 4 anys.
Organitza: Teatre de la Garriga - 
El Patronat

DISSABTE 24 D’ABRIL

9.30 h, a l’avinguda Mil·lenari de Catalunya 
cantonada amb carrer Jacint Verdaguer
Tast de la Mitja
Organitza: Associació Esportiva La Mitja

DIMECRES 28 D’ABRIL

19 h, via telemàtica
Ple Municipal del mes d’abril
Es podrà seguir en directe per Ràdio Silenci
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Andreu Martín és llicenciat en 
Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport, ha treballat com a 
tècnic, coordinador i director 
en diferents centres esportius 
i, des de 2019, és el director 
d’Ègora la Garriga (abans, 
Piscines la Garriga). Ens 
explica com el centre ha sabut 
adaptar-se als canvis que ha 
comportat la pandèmia de la 
COVID-19 i com, malgrat perdre 
alguns usuaris i usuàries, han 
prevalgut les ganes de seguir 
practicant exercici. 

“Les persones usuàries han prioritzat 
sempre no deixar de fer activitat física” 

ANDREU MARTÍN, director d’Ègora la Garriga

Com us ha afectat la pandèmia i 
les restriccions que ha comportat 
durant aquest any?

Ens ha afectat sobretot en els 
tancaments del confinament inicial 
i al tancament de novembre, i també 
en totes les adaptacions que hem 
fet per les restriccions constants i 
canviants. Sabem que fer activitat 
física ha de ser un hàbit continu 
per tal de tenir beneficis constants 
per a la salut i l’estat de forma de 
la persona i interrupcions d’aquest 
tipus no han ajudat gens. Hem fet un 
exercici d’adaptació constant que, 
val a dir, força usuaris i usuàries 
han rebut molt bé, però hem de 
tenir present també que hem 
tingut moltes baixes relacionades 

directament amb els tancaments 
i també per totes les mesures 
que hem hagut d’aplicar. Cal 
remarcar que s’ha comprovat que 
el percentatge de contagis fent la 
pràctica esportiva, seguint totes les 
mesures de seguretat, és molt baix. 
I que la pràctica esportiva reforça el 
sistema immunològic, reforçant les 
defenses contra la COVID-19 i tot 
tipus de malalties. L’esport és salut 
i reivindiquem constantment que 
se’ns consideri un servei essencial.

Us heu sabut adaptar per seguir 
oferint els vostres serveis a les 
persones usuàries. Com ho heu 
fet?

Ens hem adaptat constantment: 
hem fet sessions en línia, preci-
sament per no interrompre 
l’entrenament, quan s’han tancat 
els centres esportius; estem fent 
moltes sessions a l’exterior per tal 
de fer exercici físic sense mascareta, 
sempre respectant les distàncies de 
seguretat; l’activitat física a l’interior 
la fem amb mascareta per major 
seguretat; hem minimitzat l’ús dels 
vestidors (actualment només per a 
usuaris de la piscina)... 

El fet de traslladar activitats a 
l’exterior ha fet que s’hagi alterat 
el seu funcionament habitual?

Hem traslladat activitats a l’exterior 
per tal de fer l’exercici físic de certa 
intensitat sense la mascareta, ja 
que aquesta dificulta l’aportació 
d’oxigen. Hi hem posat un nou 
equip de música per adaptar-nos 
a la situació. En el mes de gener, 
que es van tancar espais interiors 
(excepte les piscines) també vam 
treure material de la Sala de Fitness 
a l’exterior: manuelles, barres, 
discos, material funcional... per 
tal de que ningú es quedés sense 
poder entrenar.
D’altres sessions, les menys, les 

que estan doblades, les estem fent 
a l’interior. Mirem en la mesura 
del possible que aquestes siguin 
les de menor intensitat. Pel que fa 
al nombre de sessions, ara estem 
fent les mateixes que abans de la 
pandèmia. 

Quines mesures de seguretat se-
guiu (personal i usuaris i usuà- 
ries)?
Les que tots ja coneixem de tot 
aquest any: a l’entrada gels per a 
desinfecció de mans, a les sales 
líquid desinfectant per netejar i 
desinfectar material i equipament, 
mascareta obligatòria sempre als 
espais comuns i espais interiors 
(amb l’única excepció de l’ús de 
la piscina i les dutxes), marcatge 
de distàncies de seguretat a les 
Activitats Dirigides, redistribució de 
les màquines de la Sala de Fitness 
per mantenir les distàncies de 
seguretat entre elles i minimitzar 
l’ús de vestidors (com dèia, només 
per a usuaris de la piscina).

Les persones usuàries estan 
satisfetes amb les adaptacions que 
heu fet?

Les adaptacions provoquen inco-
moditats però creiem que els 
usuaris i usuàries les han entès 
com necessàries per la situació 
de la pandèmia, i les han acceptat 
força bé. Estem molt contents de 
com les persones usuàries s’han 
adaptat constantment al canvi i han 
prioritzat sempre no deixar de fer 
l’activitat física.

I el personal s’ha adaptat bé als 
canvis?

També. Podem estar molt satisfets 
i agrair a tot l’equip per com s’ha 
adaptat al canvi i com ho ha fet 
sempre amb positivisme i amb 
ganes de tirar endavant en aquesta 
difícil situació.


