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Dolors Castellà Puig
Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

Garriguenques i garriguencs,
Mica en mica el poble va assumint un tarannà cada cop menys 
condicionat per la pandèmia. Sense anar més lluny, en aquestes 
pàgines hi trobareu un recull testimonial de les desenes Jornades 
Modernistes, que fan sentir orgull de poble, pel que representen 
d’estima pel patrimoni i per la vitalitat de la gent, tant la que va fer 
possible l’esplendor de l’estiueig fa més de cent anys, com la que 
avui participa activament en una celebració lluïda en molts àmbits: 
moda, gastronomia, música, teatre... un cop més, gràcies a tothom. 
També hem d’estar contents de la represa plena de l’activitat cultural 
i social a tots els espais: Patronat, can Luna, etc., que ens enriqueix 
interiorment i que ens motiva com a comunitat. En només un cap 
de setmana entitats i ajuntament hem estat capaços de fer la 
proposta integradora «Obrim portes i construïm ponts», participar 
a la setmana de la sostenibilitat, lluitar contra l’estigma de la salut 
mental, organitzar un magnífi c ciclocross, i tantes altres coses que es 
posen a funcionar.
Amb tot, no m’agrada parlar de «recuperar la normalitat» perquè hi 
ha coses dels temps anteriors que ja calia millorar, perquè hi ha coses 
que no tornaran a ser iguals i perquè el meu objectiu, el de l’equip de 
Govern, i el de tot el consistori i els treballadors i treballadores de la 
gent de la Casa de la Vila, és transformar la quotidianitat per millorar 
la qualitat de vida a la Garriga.
També és cert que encara hi ha moltes realitats que ens mantenen 
lluny de la plena satisfacció. Malgrat que l’atur ha baixat 
considerablement al poble encara hi ha gent que pateix els efectes 
econòmics de l’aturada, i moltes persones en noten seqüeles 
emotives i psicològiques. Per això des de l’ajuntament tenim els 
serveis corresponents a ple rendiment i en alerta: atenció social, 
habitatge, atenció a les dones, etc.
Deixeu-me esmentar especialment el jovent, del que es parla tant 
però s’escolta menys del que caldria. No seré jo ara una més dels que 
parli per persones d’una franja d’edat que no és la meva. Simplement 
com a alcaldessa faig una refl exió en veu alta perquè entre tots fem 
un exercici especial de comprensió mútua i també de mantenir un 
alt grau de civisme en tot el que fem. És més que comprensible –és 
necessari– satisfer les ganes de retrobar-se, de tenir relacions socials 
intenses i nombroses, i viure moments d’entreteniment i d’explosió. 
I molta gent –especialment el jovent– no té espais adequats i viu, 
econòmicament, amb situacions de precarietat.
Tal com veureu en aquestes pàgines, el nou espai Jove a Can Luna està 
en una fase molt avançada i això ens proporciona una esperança per 
tenir un punt de trobada del que sorgeixin complicitats i creativitat, 
de manera que retorni al poble en positiu.
Així ho celebrarem! És una inversió amb molt de futur.



3

Telèfons d’interèsJoventut

Joves! Aterrem a Can Luna
Sota el lema “Teixim el nou Espai Jove”, es fa una crida al jovent de la Garriga 
per formar part del procés participatiu que ha de donar forma al nou equipament 
juvenil del municipi.

3
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Promoció econòmicaJoventut

Comencem a teixir el nou Espai Jove

Des de mitjans d’octubre, el jovent 
garriguenc pot participar al procés 
per triar el nom i els serveis del nou 
Espai Jove, ubicat a Can Luna.

I ho pot fer responent una enquesta 
on es demana, entre altres coses, 
quins materials hauria de tenir el 
nou equipament, amb quins ser-
veis d’acompanyament hauria de 
comptar o quines activitats hauria 
d’acollir. Estan cridades a participar 
les persones d’entre 12 i 29 anys.

A banda de l’enquesta, però, des 
de l’àrea de Joventut s’han dut a 
terme, durant el mes d’octubre, 
una sèrie d’activitats per donar a 
conèixer el procés participatiu. Així, 
entre el 18 i el 27 d’octubre, s’han 
fet “passaclasses”, és a dir, dinàmi-
ques participatives en els instituts 
per donar a conèixer el procés i es-
collir els membres d’un grup motor 
representatiu. També hi ha hagut 
trobades amb grups de joves, com 

El jovent de la Garriga està convidat a fer-se seu el nou Espai Jove, 
ubicat al recinte de Can Luna, triant el nom i els usos de l’equipament 
a través d’un procés participatiu.
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Telèfons d’interèsJoventut

el Consell d’Adolescents, i entitats, així com amb 
personal tècnic municipal.

A més, el 29 d’octubre a la tarda, es va organit-
zar una jornada festiva a Can Luna que, sota el 
títol de “Joves! Aterrem a Can Luna!” va convidar 
tothom a conèixer el procés participatiu i a co-
mençar a “teixir” el nou Espai Jove. 

El procés, però, no s’atura encara, ja que durant el mes de no-
vembre, es faran dinàmiques participatives en els cursos de 4t 
d’ESO, visites guiades a l’equipament i diferents accions per 
triar el nom.

Totes aquestes accions serviran per defi nir els serveis amb què 
podran comptar les i els joves de la Garriga en aquest nou equi-
pament, però també per fer que se’l sentin seu.

Ja has respost l’enquesta? 
Fes-ho aquí

Un full en blanc
Les obres del nou Espai Jove, ubicat al recinte de Can Luna, es-
tan a punt d’acabar.

El nou equipament és ampli, lluminós i versàtil i es guanya en 
espai i adaptabilitat en relació a l’antic Casal de Joves, al carrer 
Sant Francesc. 

Tal i com explica el regidor de Joventut, Lluís Rodríguez, el nou 
Espai és un “full en blanc perquè el jovent el pugui imaginar 
com vulgui”. I és que aquest és l’objectiu del procés participatiu 
adreçat als i a les joves garriguenques. “Volem que tot el jovent 
participi activament, per tal que se senti representat en l’espai”.

Per ara, l’Espai Jove compta amb una sala polivalent, una sala 
de reunions, lavabos i un despatx.
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Promoció econòmicaPromoció econòmica

L’Ajuntament dona l’oportunitat a
joves de guanyar experiència laboral
Quatre joves treballen des dels mesos de setembre i octubre en les àrees de 
Promoció Econòmica, Joventut i Intervenció de l’Ajuntament de la Garriga, gràcies a 
diferents programes que tenen per objectiu l’adquisició d’experiència laboral. 

Ocupació

any per un període de quatre anys, amb 
el centre educatiu Educem II de Grano-
llers per acollir alumnes de Cicle For-
matiu de Grau Superior d’Administració 
i Finances i d’Informàtica.

L’especialitat de la beca actual és la 
d’Administració i Finances i l’àrea acolli-
dora és la de Promoció Econòmica. 

Amb aquest programa, la persona per-
cep una beca i està donada d’alta a la 
Seguretat Social. A més, les assignatu-
res que realitza en el treball se li con-
validaran.

L’alumnat en pràctiques aprèn treba-
llant fent suport administratiu a l’àrea i 
guanya experiència real de treball que li 
servirà quan fi nalitzi el cicle.

 

 

D’una banda, hi ha tres persones en 
pràctiques contractades a través del 
Programa de Garantia Juvenil a Cata-
lunya. 

Aquesta és la tercera edició en què 
l’Ajuntament de la Garriga contracta 
persones en el marc del Programa Jo-
ves en Pràctiques. Les persones con-
tractades actualment treballen a les 
àrees de Joventut, Intervenció i Promo-
ció Econòmica.

El Programa Joves en Pràctiques, impul-
sat i fi nançat pel SOC de la Generalitat 
de Catalunya i cofi nançat per la Inicia-
tiva d’Ocupació Juvenil i el Fons Social 
Europeu, és una iniciativa per facilitar 
l’accés al mercat laboral, que promou la 
contractació en pràctiques de persones 

joves benefi ciàries del Programa de Ga-
rantia Juvenil a Catalunya, amb la fi na-
litat d’adquirir aptituds i competències 
derivades de la pràctica laboral sobre la 
matèria dels seus estudis.

Aquest programa va dirigit a totes les 
persones joves de 18 a 29 anys, amb 
formació post obligatòria fi nalitzada. 
En les tres edicions celebrades, sis joves 
s’han pogut benefi ciar del programa.

Centre acollidor d’FP Dual

D’altra banda, l’Ajuntament ha esdevin-
gut centre acollidor del programa d’FP 
Dual del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, ja que 
ha signat un conveni, renovable cada 

La Isabel i el Pep són dos dels joves que adquireixen experiència professional a l'Ajuntament
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Telèfons d’interèsEducació

L’Ajuntament, al costat 
de les escoles per 
ampliar aprenentatges
L’Ajuntament de la Garriga posa a disposició de les escoles 
del municipi tot un catàleg d’activitats que volen ampliar 
els aprenentatges i connectar els diferents agents
educatius del territori.

El Catàleg de Serveis i Activitats a les Escoles és el recull de tota 
l’oferta d’activitats organitzada per diferents àrees de l’Ajun-
tament de la Garriga (Alcaldia, Arxiu, Policia Local, Cultura, 
Joventut, Patrimoni, Comerç, Esports, Medi Ambient, Salut i 
Educació).
S’adreça a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària i 
estudis post obligatoris de la Garriga, amb l’objectiu d’ampliar 
els aprenentatges que es donen a l’aula i al centre educatius.
Aquestes activitats tenen la fi nalitat de connectar aprenentat-
ges que es donen en els diferents temps i espais lectius i no 
lectius, relacionar diferents agents educatius del territori i pro-
moure itineraris dins i fora de l’escola.
Activitats de nombrosos àmbits temàtics
En el catàleg podem trobar una setantena d’activitats i serveis 
de diversos àmbits temàtics: de coneixement de l’entorn (com 
les activitats del Servei Educatiu del Centre de Visitants o  vi-
sites a diferents equipaments de l’Ajuntament); educació per 
la salut (com els tallers de prevenció del consum de drogues, 
sexualitat i afectivitat, alimentació saludable, ús i abús de tec-
nologies de la mà del pla C17); orientació formativa i acadèmi-
ca (com les activitats d’autoconeixement i coneixement de les 

L’oferta formativa actual de català compta amb un 45 % de cursos en línia -amb un aprenentatge autònom i el seguiment asíncron 
d’un tutor- i un 47 % de cursos presencials -amb grups reduïts de persones. La resta de cursos s’ofereixen en modalitat virtual, amb 
sessions sincronitzades amb el tutor i amb la resta d’alumnes.

Els canvis en les restriccions sanitàries han fet possible un increment molt signifi catiu de presencialitat: s’ha passat dels 43 cursos 
presencials o semipresencials del darrer període d’abril a juliol, encara amb fortes restriccions per la pandèmia, als més de 750 
cursos presencials de setembre arreu de Catalunya.

La major part de les inscripcions, prop del 65 % del total, es concentren en els cursos de nivells 
inicials i bàsics, adreçats a persones amb pocs coneixements, o cap, de la llengua catalana.

Les noves inscripcions són els dies 17, 20 i 21 de desembre i seran per internet, 
restant pendent l’oferta de cursos presencials, virtuals i en línia.

SS
ç

Fem-la petar
El català no s’atura

professions, i l’orientació acadèmica des de Joventut o el pro-
jecte ACADA des d’Educació), arts escèniques, musicals, visuals 
i plàstiques (Com sona l’Escola de Música? i el programa Activi-
tats Culturals a les Escoles -ACE-), consum i comerç (activitats 
de consum responsable i sostenible, visites als comerços del 
poble...), educació física i esport (programa de natació adreçat 
a alumnat de P4/P5), participació (com la formació de dele-
gats i delegades, Consell dels Infants o Consell d’Adolescents) 
i educació mediambiental (recollida selectiva, reciclatge, ener-
gies renovables, estalvi energètic...).
El curs 2020/21 es van adaptar algunes de les activitats degut a 
la pandèmia i altres no es van poder realitzar.
Per aquest curs, com a novetat, tornen les activitats de “Com 
sona l’Escola de Música?” i s’han organitzat tallers escolars so-
bre el nou sistema de recollida de residus municipal porta a 
porta, entre altres.
Fa més de 20 anys que s’ofereix aquest ventall d’activitats i ser-
veis a través del catàleg. Cada curs, es va actualitzant amb ac-
tivitats que s’adapten a les necessitats i interessos dels centres 
educatius i de l’Ajuntament.

nyl·l Ç
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Promoció econòmicaMedi Ambient

Durant els mesos de novembre i 
desembre, s’han programat 
tallers participatius, xerrades a 
les escoles i punts informatius 
en diferents espais de la Garriga, 
per tal d’informar i recollir dubtes 
de la ciutadania sobre el nou sistema 
de recollida de residus porta a porta.

Comencem a 
resoldre dubtes!

La Garriga segueix avançant cap a la implantació de la recollida de 
residus porta a porta (PaP) i, per tal que la ciutadania conegui bé el 
funcionament del nou sistema, durant els mesos de novembre i des-
embre es realitzaran diverses iniciatives per tal d’informar i recollir i 
resoldre dubtes.

Així, s’han programat tallers participatius, destinats a diferents sec-
tors de la població (hosteleria, comerços, veïnat, blocs de pisos, 
entitats...), on tothom podrà plantejar les seves casuístiques per tal 
d’estudiar bé totes les particularitats del servei i ajustar-lo a les ne-
cessitats de cada situació.

D’altra banda, també es faran tallers a les escoles, per als grups de 5è 
i 6è de primària. Sota el títol Muntanya d’envasos i gestió dels residus 
municipals, tindran per objectu fomentar l’estalvi i el reciclatge d’en-
vasos, saber més sobre la informació que ens donen les etiquetes i 
conèixer com es gestionaran a la Garriga amb el nou sistema PaP.

Finalment, es col·locaran alguns punts informatius al mercat dels dis-
sabtes i als poliesportius de la Garriga.



Tornem a viatjar a l’Orient

Després de l’èxit de l’edició anterior, 
amb la visita de més de 2.000 persones, 
enguany, Can Luna tornarà a acollir el 
Viatge Màgic a l’Orient. Novament, els 
Reis Gaspar, Melcior i Baltasar convida-
ran nenes i nens a conèixer com són els 
preparatius de la Nit de Reis, a fer-los 
arribar la carta i a recollir el material per 
poder construir el fanalet.

aparèixer de nou dalt de l’escenari del 
Patronat (això sí, seguint totes les me-
sures de seguretat vigents). Així, sortiran 
a escena més de 75 persones. A més, cal 
tenir present la quarantena de persones 
que, en un moment o altre, ajuden a fer 
realitat la representació. En total, fan pos-
sible els Pastorets unes 130 persones.

L’espectacle dels Pastorets de la Garriga 
compta amb un total de quatre repre-
sentacions: 25 i 26 de desembre a les 19 
h, 8 de gener a les 19 h i 9 de gener a les 
18 h. Les entrades es podran comprar a 
través del web teatrelagarriga.cat.

L’associació Fem Pastorets torna a pro-
gramar una nova edició dels Pastorets 
de la Garriga. El text d’aquest any és 
una adaptació d’Els Pastorets, o l’Ad-
veniment de l’Infant Jesús de Josep 
Maria Folch i Torres, que porta per títol 
Els Pastorets. El repte de Déu. El guió és 
dels directors, Joan Monells i Lluís Pérez, 
amb la correcció d’estil de Maria Dolors 
Ventós. Enguany, continua la música en 
directe durant l’espectacle.

Després de l’experiència de l’any passat 
amb projeccions i quinze actors, l’enti-
tat té per objectiu és que tothom pugui 
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Telèfons d’interèsNadal / Cultura

La Garriga treballa 
per recuperar el Nadal
Des de l’Ajuntament s’està treballant per 
recuperar algunes de les activitats més 
emblemàtiques del Nadal garriguenc, 
sempre que l’evolució de la pandèmia i 
les mesures de prevenció ho permetin.

Així, per ara, es preveu tornar a celebrar 
la Festa de la Llum, que, de nou, il·lumi-
narà la façana de la casa consistorial per 
donar el tret de sortida a les festes de 
Nadal. Serà el 27 de novembre al vespre.

El  barri de Dalt també se suma a la ce-
lebració amb la Fira de Nadal que ins-
tal·larà al carrer el dia 28 de novembre.

Uns dies més tard, els infants podran 
decorar el pal del tió, ja que dissabte 4 
de desembre, de 10:30 a 14 hores i de 
16:30 a 20 hores, a la sala d’exposicions 
Andreu Dameson, s’instal·larà un taller 
on podran recollir un paquet amb els 
elements per poder decorar el bastó a 
casa.

Per cap d’any, davant l’Ajuntament, es 
tornaran a col·locar les lletres gegants 
il·luminades que ens felicitaran el 2022. 
Hi seran fi ns les 22 hores. Després, els 
dies 2, 3 i 4 de gener, seran al pati de Can 
Luna.

Tota la programació de Nadal 
detallada i la informació sobre

 les inscripcions es podrà 
consultar als webs 

la garriga.cat, 
fempoble.lagarriga.cat i 

a somlagarriga.cat.

Fotografi a: Ramon Ferrandis
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isisible els 

L’especta
compta
sentacio
h, 8 de g
18 h. Les
través de

L’LL asaasssosososososoociciciciciccic acaacacaca ióóó Femmm Pasasasasasasastttototottorerererets torna a pro-
grgrgrgramaamamamamaar uuuuuna nnnnnnovoovovoovaaaaaa edededededicicicicióióóóióóóó dddddddellle s sss PaPaPaPaP storets 
ddedededde lla GaGaGaGaGGG rrigigga. El text d’aquesesesssesstt t t tt annnnny yy y y és 
una aadadaaa apappapa tataatataació d’Els Pastorets, oooooo l’A’AAAAddd-d
vevvvv nimemmemmem nt de l’Infant JJJJJJJJeseesesssesesúsúú dddddddeeeee JoJoJoJoJoJoJoosssseppppppps
Mariririaaaaaa Folchhh iiii Torresssssss,, quqq e ee popopopopopopop rtrtrtrtr a peeeerrrr r r títttíttítít ttttot l 
ElElElElElEE s Pastttooororoo ets.. El repptptptpte dedededededededede DDDéééuéuéuéuéuéuéu. ElEEEEEE  g iiuióóóó ésééé  
dels ddddiiri ectorss, Joan MMoneleleelellllslls iii LLLLLLluuuuísísíís PPérééréérreezzee , 
ambbbb la correccccc ió d’eeestsss il de MaMaaaaMaMaria DDoDoDoDDoDoD llolooolooors 
Venttós. Enguaanaaa y, connnttititttt nua laaaaa mmmmmússsiccccciccccaaa aa a eennn 
direecctcc e durant lll’espectaaacclclccclcc eeee.

Desprérér s de l’expererere ièièièiènciiaiaiiaiaa de l’annnnnyyyyy papapassat 
amaa b prprrojooo eccions s ii quinii zzzezzeze aaaaaccctctctctorororsss, l’enti-
taat ttt tétt  perr oooobjb ecectiu és quueuee tttototothom pugui 

Els Pastorets tornen a l’escenari
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Promoció econòmicaServeis Socials

Des de fa 3 anys, Can Luna acull el rober municipal, un servei 
que té per objectiu principal proporcionar roba i calçat de se-
gona mà a persones en situació de vulnerabilitat.

El seu funcionament va a càrrec de l’Associació Garriguenca 
d’Acompanyament Comunitari (AGDAC), formada per 8 volun-
tàries, que gestiona la roba (la rep, la selecciona, l’endreça i 
l’emmagatzema) i atén les persones usuàries.

Actualment, en són usuàries persones derivades des de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament, però tothom qui ho necessiti 
també pot dirigir-se directament al servei. Tot i que s’adreça 
sobretot a les persones i famílies que necessiten roba i no hi 
poden accedir per motius econòmics, també en poden fer ús 
aquelles persones que prefereixin utilitzar roba de segona mà 
per motius de sostenibilitat.

El rober està disposat com una botiga, amb la roba i el calçat 
endreçats per talles, i amb un emprovador.

El rober municipal posa roba a 
l’abast de qui més ho necessita

Per recollir o donar roba:

Per accedir al servei del rober municipal, s’hi pot anar en 
els seus horaris d’obertura:
Dimarts de 10 a 12 h i de 16 a 18 h
Dissabtes de 10 a 12 h
També es pot escriure a associacioagdac@gmail.com 
o trucar al telèfon 693 727 845 i demanar cita per un altre 
dia o horari.
D’altra banda, tothom qui vulgui donar roba, ho pot fer 
en els horaris establerts. Cal que la roba estigui en bon 
estat per al seu ús, neta i sense cremalleres trencades. I 
que sigui roba d’ús habitual i actualitzada, per això no es 
recull roba de persones molt grans.



L’Ajuntament disposa del document d’ús intern del personal municipal “Guia 
per a la Prevenció de l’Assetjament Sexual, per Raó de Sexe, d’Orientació Se-
xual, d’Identitat i Expressió de Gènere”, una de les accions previstes en el Pla 
Intern d’Igualtat Dona-Home de l’Ajuntament. 
Amb aquesta guia, es vol contribuir a la capacitació de totes les persones que 
treballen a l’Ajuntament per a la identifi cació i l’actuació davant de casos d’as-
setjament, així com promoure una cultura de treball lliure 
de violències masclistes.
El document és accessible als espais de treball comuns de
tot el personal, tant en versió en línia com en paper.

 El podeu consultar aquí: 
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Igualtat

Seguim en lluita!
El 25 de novembre és el Dia internacional contra la violència envers les dones i 
a la Garriga s’organitzen activitats al llarg de tot el mes, molt diverses i adreçades 
a persones de totes les edats. Perquè l’abordatge de les violències masclistes 
ha de partir de tota la ciutadania.

I perquè l’educació és bàsica per aconseguir un canvi en les 
relacions. Per aquest motiu, enguany s’han programat nom-
broses activitats a instituts i centres educatius: el Punt Lila als 
patis, els tallers “Descobrint nous models de masculinitat” i 
“Desmuntant els manaments de gènere”, la xerrada “Sexisme i 
violència masclista a les xarxes” i el passi per a grups de batxi-
llerat d’Una joven prometedora, al cinema Alhambra.
I seguint amb cinema, al novembre tindrà lloc un nou passi de 
la Mostra Internacional de Films de Dones. Niña mamá es po-
drà veure al Teatre de la Garriga - El Patronat el 19 de novembre 
a les 19 hores.

Guia per a la prevenció de l’assetjament sexual

A la Biblioteca Núria Albó també s’han programat activitats. 
D’una banda, del 24 de novembre a l’11 de desembre, es po-
drà veure l’exposició de l’Institut Català de les Dones “Lliures i 
sense por”. També tindrà lloc la xerrada “Ser dona a l’Afganistan 
d’avui”, a càrrec de Nàdia Ghulam. Serà el dia 24 de novembre.

Implicant tota la ciutadania
Per la seva banda, des de l’Ajuntament es continúa apostant 
per la xarxa de Punts Lila quotidians, així que s’ha programat 
una nova formació per a comerços i establiments per for-
mar-ne part, el dia 10 de novembre.
En la sessió plenària del dia 24 es llegirà el manifest contra la 
violència envers les dones.
El 25N l’activitat es concentrarà a la plaça de l’Església, on hi 
haurà un Punt Lila, al matí. A la tarda, Malencòmica oferirà pín-
doles feministes sota el títol d’Elles i hi haurà micro obert per-
què qui vulgui pugui dir la seva contra les violències masclistes.
Dos dies més tard, la sala de plens de l’Ajuntament acollirà la 
xerrada “La violència de gènere als jutjats”.
Ja al desembre, es farà una Formació básica per a la prevenció 
de les violències masclistes adreçada a personal municipal.
I el dia 6 al matí, el Centre de Visitants programa la visita “Les 
dones, a la cuina a pelar pèsols”.
Trobareu tota la programació detallada i informació sobre les 
inscripcions a l’agenda del web municipal.
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Promoció econòmicaPatrimoni

Una Festa Major amb 
marcat accent garriguenc
Passejant per la Garriga

A partir d’aquest mes de novembre, ga-
rriguenques, garriguencs i visitants te-
nen a la seva disposició un nou recurs 
per conèixer la Garriga. Es tracta d’uns 
nous cartells sobre els senders i rutes 
urbanes del municipi, que contenen in-
formació d’interès i enllaços directes, a 
través de codis QR, a audioguies (en el 
cas de les rutes urbanes) i a tracks (en el 
cas dels senders).

L’actuació és una de les propostes guan-
yadores del Pressupost Participatiu 
2019-2020, que va destinar 15.000 euros 
a la millora de la senyalització de rutes i 
camins. La col·locació d’aquests cartells 
complementa així la tasca duta a ter-
me pel Centre Excursionista Garriguenc 
amb el repintat de les marques de segui-
ment dels sis senders actius que trobem 
a la Garriga.

Punts estratègics
Les vuit cartelleres que s’instal·len 
aquest novembre es troben situades en 
punts estratègics: davant l’estació de 
tren, a la plaça de Can Dachs, a l’àrea 
d’autocaravanes i al Centre de Visitants 

Aquest mes de novembre, s’instal·len en punts 
estratègics del municipi nous cartells amb 
informació dels senders i rutes urbanes de 
la Garriga, un recurs més per conèixer la riquesa
natural, històrica i patrimonial del municipi.

(on s’ha endreçat tota la senyalització 
existent). A cada lloc, hi haurà dos car-
tells: un per les rutes urbanes i un pels 
senders a la natura.

De fet, el Centre de Visitants és el punt 
des d’on surten i on acaben totes les ru-
tes. Precisament, el centre ha detectat 
un augment de la demanda d’informa-
ció relacionada amb les passejades que 
es poden fer pels voltants de la Garriga.

És per això, que tota aquesta actuació es 
complementa amb l’edició, en línia i en 
paper, d’uns fulletons sobre cadascun 
dels senders garriguencs.

Per tal de donar a conèixer la 
nova cartelleria, l’Ajuntament i 
el Centre de Visitants organitzen, 
amb la col·laboració del Centre 
Excursionista Garriguenc, una ca-
minada que seguirà, justament, 
una d’aquestes rutes: el sender de 
la Doma. Serà el 28 de novembre, 
a les 10 hores, amb sortida des del 
Centre de Visitants.

Breus

La Garriga en temps 
dels ibers

Com era el paisatge de la Garriga i 
el seu entorn en temps dels ibers? 
Qui i com hi vivia? Com eren els 
grans poblats que ocupaven els 
cims del Puig del Castell (Sama-
lús) i de Puiggraciós? Les respostes 
a aquestes i altres preguntes les 
donarà Marc Guàrdia, arqueòleg 
del Museu de Granollers i director 
de les excavacions en aquests ja-
ciments, en la xerrada Territori de 
Lauro. Casa nostra en temps dels 
ibers. La conferència serà dijous 4 
de novembre a les 19 hores, a Can 
Luna. L’aforament és limitat i les 
inscripcions es faran in situ.
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Turisme

 

Gran èxit de les Jornades Modernistes
La Garriga va celebrar, un any més, les Jornades 
Modernistes, que enguany arribaven a la seva desena edició. 
Malgrat les restriccions, i seguint totes les mesures sanitàries, 
es van poder recuperar algunes de les activitats més 
emblemàtiques, com les escenes teatralitzades o la desfi lada.
Us convidem a reviure aquest viatge al passat 
modernista garriguenc amb aquest recull de fotografi es. 
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Promoció econòmicaTurisme

El Pla de màrqueting turístic marca 
el full de ruta per als propers anys
El pla posa la mirada en aconseguir fer créixer l’economia local 
de forma sostenible, sense perdre la qualitat de vida de la comunitat 
que hi viu ni l’equilibri mediambiental.

El passat mes de febrer, l’Ajuntament 
engegava un pla de màrqueting turís-
tic amb l’objectiu d’identifi car quines 
són les singularitats de la Garriga, per 
posar-les en valor i comunicar-les per 
atreure nous visitants. Després de vuit 
mesos de treball, les conclusions, ob-
jectius i estratègies a treballar veuen la 
llum i marquen el camí a seguir en els 
propers anys.

El projecte està subvencionat per la Di-
putació de Barcelona, amb el cofi nança-
ment de l’Ajuntament. Elaborat per la 
consultora Chias Marketing, parteix de 
l’anàlisi sobre la qualitat de l’oferta turís-
tica que actualment té la Garriga, amb 
l’objectiu d’identifi car-ne les fortaleses 
i debilitats i defi nir una estratègia de 
recuperació de l’activitat turística post 
pandèmia.
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Turisme

L’anàlisi realitzada conclou que la Ga-
rriga compta amb productes de diver-
ses potencialitats com són el patrimoni 
modernista, el termalisme, la memòria 
històrica, l’oferta de restauració amb 
gastronomia de qualitat, els productes 
locals i l’accés al Montseny que, combi-
nats, fan que la visita a la Garriga sigui 
atractiva per a les persones que ens vi-
siten.

Anualment es calcula que ens visiten 
80.000 persones, que en total suposen 
una despesa directa d’entre 12,4 a 13,8 
milions d’euros (dades de 2019) per als 
negocis del municipi.

El Pla de màrqueting turístic estableix 
uns objectius inspirats en els 17 Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030. Es remarca que cal reo-
rientar el posicionament de la Garriga 
cap a una destinació amb una oferta 
més diversa i diversifi cada, incorporant 
també els elements vinculats amb la 
qualitat de vida i el benestar de les per-
sones. Es manté com a eix transversal la 
voluntat de treballar el turisme de forma 
sostenible, que posi en valor la qualitat 
de vida i de l’entorn que caracteritzen el 
municipi.

Per aconseguir aquests objectius, el pla 
defi neix set programes amb un total de 

52 accions, que passen per la posada 
al dia de webs i xarxes, la revisió de la 
marca turística, el treball en xarxa amb 
altres destinacions, el disseny d’accions 
específi ques, l’estudi de les persones vi-
sitants o la creació d’una Taula de Turis-
me de la Garriga. 

A més, es proposa una graella de pro-
ductes turístics basada en sis productes 
principals: Patrimoni modernista, Ter-
malisme i benestar, Història i memòria 
històrica, Gastronomia i productes lo-
cals i Natura i cultura viva, que de forma 
combinada permeten crear paquets 
turístics per passar un dia o un cap de 
setmana a la Garriga. 

També es proposa continuar amb la tas-
ca de millora dels productes existents i 
la creació de noves activitats com po-
drien ser un centre d’interpretació del 
Raspall i del Modernisme.

Un treball transversal 
i participatiu
El desenvolupament del pla s’ha 
realitzat amb una gran feina de par-
ticipació, que ha implicat diversos 
sectors, tant de l’administració com 
de l’empresariat i la ciutadania en 
general.

En total, s’han fet 13 reunions 
amb personal municipal, equip 
de govern i oposició, empreses i 
entitats dels sectors d’hoteleria 
i restauració, cultura, patrimoni, 
esports, producció d’alimentació 
local, comerç i serveis, associacions 
de veïns i mitjans de comunicació. 
L’objectiu de les trobades era 
identifi car quins han de ser els 
productes turístics que s’han de 
posar en valor i quines les accions 
per reactivar l’activitat turística de 
la Garriga. També s’han recollit les 
dades d’ocupació dels diferents 
hotels i apartaments turístics i 
s’han fet 38 enquestes per sectors i 
una enquesta a la ciutadania amb 
més de 134 respostes en què es 
preguntava sobre els principals 
atractius turístics i quin és el model 
de turisme que volen per a la 
Garriga.

Anualment, visiten 
la Garriga 

80.000 persones 
que fan una despesa 
directa d’entre 12,4 i 
13,8 milions d’euros.



Promoció econòmicaTerritori

La rehabilitació interior 
del cementiri de 
la Doma, en marxa

El
 G

ar
ri

c 
 I  

 n
ov

em
br

e-
de

se
m

br
e 

 2
02

1 
 I  

nú
m

. 2
00

16

Segons explica la regidora de Via Pú-
blica, Neus Marrodan, es tracta d’una 
“feina de detall”, que ha de garantir la 
conservació del cementiri vell. 

Així, s’arreglaran les teulades, per tal 
d’evitar que l’aigua de la pluja caigui so-
bre les façanes dels nínxols, que també 
seran arrebossades i rehabilitades.

La primera fase d’aquestes tasques és 
“la més crítica”, segons Marrodan, ja que 
preveu la reparació de les zones més de-
teriorades. L’any que ve es durà a terme 
la resta de l’obra, en una segona fase.

L’Ajuntament destinarà 200.000 € a la 
primera fase de les obres i 150.000 € a 
la segona. 

Les obres en els blocs de nínxols tenen 
una durada prevista de quatre o cinc 

A mitjans de setembre van començar els treballs 
a les façanes i les cobertes dels blocs de nínxols.

mesos, malgrat podrien allargar-se, de-
gut a la precisió que requereixen.

La regidora també assegura que aquests 
treballs no han d’interferir en el funcio-
nament habitual del cementiri, ja que es 
fa una tasca acurada de coordinació.

Pla director

La Garriga disposa des de gener de 2020 
d’un pla director per la rehabilitació del 
conjunt monumental de la Doma, que 
inclou des dels accessos i espais pe-
rimetrals, fi ns a l’interior de l’església, 
passant pel cementiri.

El pla director pretén posar en valor el 
conjunt, que és un bé cultural d’interès 
local. Per aconseguir-ho proposa dife-
rents actuacions planifi cades al llarg de 
diversos anys.

La voluntat de l’Ajuntament és desen-
volupar el que estableix aquest pla i per 
això durant l’any 2021 s’han dut a terme 
les obres de millora de l’accés i de la ins-
tal·lació elèctrica. 

Aquestes obres han consistit en la millo-
ra de l’accés pels vianants, una repavi-
mentació de l’entrada i la renovació de la 
instal·lació elèctrica. El seu cost ha estat 
de 135.000 €, fi nançats per la Diputació 
de Barcelona.

D’altra banda, l’Ajuntament du a terme 
un manteniment continuat de l’equipa-
ment. Tant des de la Unitat Operativa 
de Serveis, com des de l’empresa de 
manteniment i neteja dels espais verds, 
es fan tasques de neteja i manteniment 
dels paviments i enjardinats de tota la 
zona.
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Telèfons d’interèsHabitatge

La Garriga declarada àrea 
amb mercat d’habitatge tens
Des del 21 de setembre, a la Garriga s’aplica la 
Llei de Contenció de preus dels lloguers,
ja que el municipi va ser declarat àrea amb 
mercat d’habitatge tens.

Aquesta declaració implica posar un topall en el preu dels 
lloguers als nous contractes, que es calcula tenint en compte 
l’índex de referència de preu de lloguer que determina el De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya. A més, en la renovació de contractes o en habitatges 
que ja estaven llogats, s’ha de tenir com a referència el preu 
del lloguer anterior.

Cal tenir en compte que, a partir d’ara, les persones llogateres 
han de ser informades del preu de lloguer anterior, així com 
del valor de l’índex de referència del preu de lloguer d’un ha-
bitatge de les mateixes característiques. Aquestes dades han 
de constar tant a la publicitat d’aquests lloguers com en els 
contractes d’arrendament.

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens es regeix per 
la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en 
els contractes d’arrendament d’habitatges, aprovada el 2020.

Exemple d’índex de referència de preu de lloguer, que es pot calcular 
a agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer

Guia ràpida de la Llei de Contenció de preus de 
lloguer

Més informació: 

La Llei s’aplica als nous contractes de lloguer  destinats 
a residència permanent.

No s’aplica en els arrendaments anteriors a l’1 de 
gener de 1995.

Quin és el preu màxim que pot tenir un nou contracte 
de lloguer?:

· Si el preu de l’anterior contracte estava per sota 
de l’Índex de referència, la renda del nou contracte 
no podrà ser superior al preu del darrer contracte 
(actualitzat amb l’Índex de Garantia de Competitivat).

· Si l’habitatge no ha estat llogat en els darrers 5 anys:

La renda no podrà superar l’Índex de referència.

En el cas que es faci una novació del contracte, 
únicament s’aplicarà la nova llei de contenció 
de rendes si la novació suposa ampliació de la 
durada del contracte o la modifi cació de la renda.

Com saber quin és el preu de referència? El preu de 
referència d’un habitatge és el que s’estableix a partir 
de l’índex de referència, incrementat o minorat en un 
màxim del 5% en funció de les característiques de 
l’habitatge.

Els habitatges de nova edifi cació o que hagin passat 
un procés de gran rehabilitació no estan afectats per 
aquesta llei fi ns 3 anys després de la seva entrada en 
vigor, és a dir, fi ns al 22 de setembre de 2023.

El preu de referència pot variar si s’han dut a 
terme obres de millora en l’habitatge que afectin a 
l’habitabilitat, a la seguretat, a la confortabilitat o a 
l’efi ciència energètica. Aquestes obres hauran de ser 
acreditades.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Desfi bril·ladors automàtics 
adaptats per a infants
La Garriga compta amb dotacions pediàtriques per a 
alguns dels desfi bril·ladors externs automàtics (DEA) 
de què disposa el municipi.

La Garriga ha adquirit quatre dotacions 
pediàtriques de DEA, dues de les quals 
han estat col·locades a les escoles Els 
Pinetons i Giroi (dos punts estratègics 
on hi ha afl uència de nens i nenes me-
nors de 8 anys). Les altres dues s’han 
instal·lat al DEA de Can Noguera i al DEA 
portàtil de la Policia Local.

Les dotacions pediàtriques són uns 
elèctrodes que tenen uns dispositius 
que atenuen la dosis d’energia allibera-
da que emet el DEA per fer la descàrrega. 
És a dir, emeten menys energia de des-
carrega. El funcionament és el mateix 
que en adults. Així, dins d’aquests DEA 
hi haurà dos tipus d’elèctrodes, un per 
a adults i un per a infants. Aquests adap-
tadors infantils només es poden utilitzar 
en menors de 8 anys  i de menys de 25 kg.

Municipi cardioprotegit
Amb aquestes incorporacions, la Garri-
ga fa un pas més com a municipi car-

Promoció econòmicaSalut

dioprotegit. Així, compta amb 13 DEA: 
10 fi xes (vuit a l’exterior i dos a l’interior) 
i tres mòbils (ubicats en els vehicles de 
primera intervenció de la Policia Lo-
cal, Protecció Civil i Bombers). Els fi xos 
exteriors tenen connexió directa amb 
el 112. Això vol dir que si s’obre la cap-
sa, aquesta truca directament al servei 
d’emergències mèdiques (SEM) i s’envia 
automàticament una ambulància. Són 
accessibles a tota la ciutadania les 24 
hores dels 365 dies de l’any.

Les dotacions pediàtriques 
són uns elèctrodes que 

emeten menys energia de 
descàrrega

Els DEA instal·lats a l’interior d’equipa-
ments es troben a Can Luna i al camp de 
futbol. Els exteriors es troben a l’Escola 
Els Pinetons, l’Escola Giroi, l’Escola Mu-

nicipal d’Art i Disseny, el Teatre El Patro-
nat, el poliesportiu de Can Noguera, el 
poliesportiu de Can Violí, la pista d’es-
ports i a l’exterior de la Policia Local.

Es considera municipi cardioprotegit 
aquell que, amb el conjunt dels recursos 
propis i aliens destinats a l’atenció de la 
mort sobtada, sigui possible que entre 
el reconeixement de la víctima, l’activa-
ció de l’1-1-2 i l’ús del DEA no s’abasti un 
temps superior als 5 minuts des de l’inici 
de l’aturada cardíaca.

Actuar correctament 
salva vides
Cada cop que s’obren els DEA ubicats a l’exterior 
d’equipaments de la Garriga realitzen una trucada 
automàtica al 112, que envia directament una 
ambulància i un cotxe dels Mossos d’Esquadra al punt 
on hi ha el DEA que s’ha activat.

L’objectiu és que els DEA siguin més efi cients en casos 
d’emergències mèdiques. Per tant, és molt important 
que les cabines i els aparells no es toquin, manipulin 
o obrin excepte en cas que s’hagin de fer servir.  Cal 
ser conscients que si s’obren sense que hi hagi una 
emergència, s’activa tot una cadena de salvament que 
afecta diverses persones i que col·lapsa un servei que 
algú altre pot necessitar realment.
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Esports

L’esport va tornant a la normalitat
Després d’un any i mig de restriccions que han obligat 
a suspendre competicions i entrenaments, a prohibir 
la presència de públic o a limitar els aforaments i els 
accessos als vestidors i a les dutxes, l’esport recupera
una certa normalitat que ha permès engegar 
aquesta temporada amb energies renovades.

I és que les entitats esportives garriguenques han patit molt 
els efectes de la pandèmia. Així ho explica Xavi Relea Ventura, 
president del Club Handbol la Garriga, qui afegeix que pels ju-
gadors i jugadores va ser molt dur “deixar l’hàbit de fer esport, 
tant a nivell físic com psicològic, sobretot pels infants més pe-
tits”.

Des del Club Bàsquet la Garriga, el seu president, Raimon Nua-
lart Mercadé, afegeix que les restriccions també van difi cultar 
l’organització d’entrenaments, “perquè durant un temps no es 
podia entrenar en pistes interiors i era complicat trobar dispo-
nibilitat de pistes exteriors ja que no n’hi ha tantes per poder 
encabir tot el volum de jugadors i jugadores”.

A tot això cal sumar les pèrdues econòmiques pels clubs, per 
l’anul·lació de quotes i perquè no hi havia noves inscripcions. 
Nualart comenta que la massa d’esportites del Club Bàsquet 
va passar dels 220 habituals als 190.

Però els clubs també han sabut capgirar la situació i treure’n 
alguna vessant positiva.

“El fet que no poguessin assistir als entrenaments els familiars, 
ha fet que “tant entrenadors i entrenadores com jugadors i ju-
gadores treiessin més profi t al treball, amb esportistes més 
concentrats, etc”, declara el president del Club Handbol.

Per la seva banda, Nualart destaca que “la pandèmia va obligar 
a establir tot un seguit de protocols d’organització dels entrena-
ments (entrades, sortides, distribució de les pistes...), per evitar 
contactes més enllà del grup estable d’entrenament. D’aquesta 
manera, hem posat ordre a l’hora d’organitzar-nos als pavellons 
i hem sigut molt més curosos amb les mesures d’higiene”.

Recuperant el dia a dia

A poc a poc, amb la fl exibilització de les restriccions, els clubs 
han anat recuperant el seu dia a dia, amb alguns impediments 
encara, com l’ús de les dutxes en determinats equipaments. 
Malgrat això, la recuperació dels entrenaments a ple rendi-
ment, la tornada de les competicions i la presència del públic 
ajuden a oblidar els temps passats.

“Encarem el curs amb una il·lusió espectacular, moltíssimes ga-
nes i amb tota l’esperança de poder fer una temporada normal”, 
comenta Relea, qui afegeix que “l’esport és tan benefi ciós tant per 
la canalla com per les famílies que és un regal poder tornar-hi”.

“A més, la vacunació de la majoria de jugadors ens dona ga-
ranties”, afegeix Nualart. “Amb els més petits, encara no va-
cunats, ens haurem d’anar adaptant a les situacions que es 
puguin anar donant. Però en aquest mes i mig de competició 
no hem tingut cap cas ni cap confi nament”.

Tal i com explica el responsable del club de bàsquet, “s’ha de-
mostrat que, seguint les mesures, l’esport és segur i es podia 
seguir practicant. I poder-ho fer va ser una manera d’ajudar a 
trobar una sortida a aquest període”.

Les instal·lacions esportives de la Garriga són els poliespor-
tius de Can Noguera, Can Violí i Ca n’Illa i el camp de futbol. 
Les utilitzen les entitats esportives del municipi: Club Hand-
bol la Garriga, Club Futbol Sala la Garriga, Club Bàsquet la 
Garriga, Bàdminton la Garriga, CF Olímpic la Garriga, Unió 
Esportiva la Garriga, Club Patinatge la Garriga i la secció 
d’escalada del Centre Excursionista Garriguenc.

Fotografi es: Club Handbol la Garriga i Club Bàsquet la Garriga
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El Consistori

Treballem pel consens
urbanístic a la Garriga

Les zones boscoses de Can Vilanova i Can Violí ja 
no són edifi cables, si se’ns permet relativitzar els 
tràmits burocràtics pendents. L’entorn més pro-
per al casc urbà de la Garriga es manté verd, i su-
pera allò que permet el pla urbanístic de primers 
de segle, molt lax amb l’edifi cabilitat en aquests 
sectors i on es podia albirar un creixement expo-
nencial de la població. Amb aquestes modifi ca-
cions parcials es comença a esbossar el que pot 
ser el futur POUM, on entre totes i tots decidirem 
quin model de poble volem per al futur.
Cal destacar l’ampli consens polític en aquestes 
qüestions. Tots els grups hem entès que l’interès 
col·lectiu passa per fer construccions noves 
omplint els buits que hi ha en el poble, i que el 
creixement es podrà absorbir per a mantenir la 
qualitat de vida a la Garriga. En termes més ‘glo-
bals’ parlaríem d’allò tan vague de ‘creixement 
sostenible’, que es concreta en les apostes locals 
com aquesta i esdevé, aleshores, ‘urbanisme 
sostenible’.
El grup republicà de l’ajuntament sempre ha de-
fensat la preservació boscosa d’aquests espais i 
la regidoria d’Urbanisme dedica bona part de la 
seva tasca a enfortir i desenvolupar un model de 
poble envoltat d’una anella verda amb efectes 
en la qualitat de vida de la gent, deixant altres 
espais per al creixement natural del poble. No 
només s’ha fet això, sinó que ha tingut la capa-
citat de persuasió davant d’altres opcions políti-
ques i de grups d’interessos oposats.
Construir la república és això. Pensar col·lectiva-
ment el futur fa més senzill aconseguir acords, 
seduir gent diversa i superar rancúnies del pre-
sent. Els pobles i les nacions són cada cop més 
complexes: no són masses uniformes, però sí 
que tenim la possibilitat de posar-nos d’acord de 
cap allà on anem. 
I si no hi ha manera d’arribar-hi, cal fer tots els es-
forços per poder resoldre democràticament els 
malentesos. És a dir, posar en igualtat de condi-
cions totes les veus: quan parlem d’amnistia i de 
referèndum estem parlant d’això. Pensem-hi, per 
exemple, mentre passegem pels corriols preser-
vats del rodal de la Garriga.

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

Arriba la tardor al món!

Arriba la tardor i torna el fred. Lluny queden les 
imatges de l’incendi més virulent a Catalunya, però 
els incendis de sisena generació, de canvi climàtic, 
segueixen a l’ordre del dia.
Els últims deu anys han estat els més calents dels 
últims setanta, la pluviometria estival ha baixat un 
5,2%. L’evidència del canvi el notem a casa però 
també arreu.
Si busquem l’origen de tot plegat, anem a parar 
sempre al mateix lloc: el capitalisme salvatge. La 
necessitat d’energia barata obliga a cremar com-
bustibles fòssils amb tècniques similars a les de 
dos segles enrere. El carbó, el petroli, i també el 
gas, vénen de lluny i les mercaderies també. La 
voràgine de la immediatesa ens fa veure que si un 
vaixell encalla al canal de Suez, l’economia tronto-
lla. A Barcelona noten els fums dels creuers al Port, 
però tots els vaixells de contenidors plens que ve-
nen de lluny amb roba o tecnologia que després 
consumirem, cremen el mateix combustible.
Tot i que aquella antiga frase de -pensa global-
ment, actua localment- ja ha passat una mica de 
moda, sí que hi podríem fer alguna cosa. Enfortir 
l’economia de proximitat, incentivar el transport 
amb mètodes sostenibles i col·lectius i treballar 
per una transició a energies que no provinguin del 
subsòl.
Tanmateix tenim un govern que no està clar cap 
on mira. Ja fa temps que veiem les obres de l’am-
pliació de la C-17, una via sobre utilitzada, ja que 
l’R3 és totalment defi citària. A més aquest estiu 
ens han retallat tres trens! Una línia amb més de 
cent anys i amb els mateixos raïls, on un tren que 
podria anar a 120 km/h ha d’anar a 60, d’això se’n 
diu falta d’inversió!
Sense oblidar el ridícul del govern amb l’ampliació 
de l’aeroport, una operació especulativa que des-
truiria el territori i incentivaria a companyies del 
sector a augmentar el trànsit aeri.
Cadascú des de la seva política de consum i mo-
bilitat hi pot fer molt, però no podem oblidar a qui 
tenim davant, les empreses més poderoses de l’Es-
tat, amb els seus lobbies controlant governs. Així 
que, pensem globalment i actuem amb tot allò 
que puguem, ens hi va la vida tal com la coneixem!

Ordenances Municipals

Properament a la Garriga encetarem el debat 
sobre les ordenances, impostos i taxes al municipi. 
Probablement quan llegiu aquestes ratlles ja hem 
tingut el ple corresponent. En els dos anys i mig de 
legislatura de l’actual govern municipal hem sofert 
un increment i una pujada de l’esforç fi scal per a 
totes les famílies. 
Des de Junts per la Garriga ens hi hem oposat 
reiteradament i la nostra proposta d’enguany 
és bàsicament no apujar més impostos ni taxes, 
revisar a la baixa algun d’aquests increments 
soferts durant aquests darrers anys i revisar els 
ajuts als quals es poden acollir les famílies.
Des de Junts per la Garriga creiem que la millor 
fórmula per recuperar la prosperitat i activitat 
comercial a la Garriga és donant aire al comerç i 
a la ciutadania. Només així sortirem junts d’aquest 
període crític per tots les ciutadans i només així 
accelerarem una reactivació econòmica per a 
totes les famílies.
En la mateixa línia defensarem els interessos 
de la població durant el proper debat sobre els 
pressupostos. I esperem, ara sí, un debat obert i 
un diàleg amb el govern municipal que permeti al 
principal grup de la oposició, incorporar mesures 
i inversions que creiem són necessàries per la 
Garriga.
Com sempre Junts per la Garriga estem a la vostra 
disposició i us podeu posar en contacte amb 
nosaltres a: lagarriga@junts.cat.
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El Consistori

twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

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

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

El populisme no és solució al
problema del lloguer d’habitatge
Al ple del mes de juny la CUP va portar una moció 
al Ple per incloure a la Garriga dintre de la zona 
considerada com d’habitatge tens i poder així 
“benefi ciar-se” (cometes són intencionades i més 
endavant entendran el perquè), de les mesures de 
la llei 11/2020, coneguda com la llei que regula els 
preus dels lloguers a Catalunya. Ens vam quedar 
sols votant en contra. Ni el regidor d’habitatge que 
tot i reconeixent que primer les administracions 
han de fer la seva feina i després intervenir, si fos 
el cas, en el mercat; ni el PSC que al Parlament van 
votar en contra ho van fer en aquesta ocasió.
Com a resultat aquest mes de setembre hem co-
negut que ofi cialment la Garriga es considerada 
àrea d’habitatge tens i els lloguers passaran a ser 
regulats segons l’índex de referència marcat per 
la Generalitat. Darrera del titular populista: “els 
lloguers seran regulats al nostre poble” i, en con-
seqüència, seran més barats hi ha una crua realitat 
que ens afectarà: baixaran les ofertes de lloguer a 
la Garriga tensionant encara més l’oferta davant la 
gran demanda i una part del lloguer anirà a parar 
al mercat negre fora de tota regulació. És el que ha 
passat allà a on s’ha aplicat aquesta regulació, en 
tenim un tip de exemples del fracàs d’aquest inter-
vencionisme.
Fa unes setmanes teníem una dada més propera, 
la comparació entre Madrid i Barcelona. A Barcelo-
na ha baixat el preu del lloguer un 5,07%, mentre 
que a Madrid, on no s’han intervingut els preus, la 
baixada ha estat del 9,21%. A més, i el que és més 
preocupant, l’oferta d’habitatges de lloguer ha dis-
minuït un 10,2% a Barcelona, mentre que a Madrid 
ha crescut un 1,7%.
La solució no passa per regular, pel populisme cu-
paire amb el beneplàcit de la resta de partits, sinó 
per incrementar el parc d’habitatge públic per llo-
guer i protegit, “fer els deures nosaltres primer”. El 
parc públic de lloguer a Catalunya és d’un 2% i a la 
Garriga d’un 0% a l’espera que es desenvolupi el 
projecte de lloguer social a la zona de la plaça de 
la Pau. Les dades canten.

Encarem el nou curs polític
des del DIÀLEG
Iniciem un nou curs polític on encara volem po-
sar molt més d’èmfasi en un dels pilars del nostre 
projecte polític; el diàleg. I diem que encara més 
perquè considerem que estem davant d’un mo-
ment on cal aquest diàleg per afrontar reptes que 
ens venen, perquè el 2022, ha de ser l’any de la re-
muntada defi nitiva de la pandèmia sanitària i on 
l’objectiu polític ha de ser no deixar ningú enrere.
El nostre objectiu serà el d’aportar la nostra vi-
sió i la nostra forma de fer les coses a les accions 
del govern. Però el més essencial és tenir la visió 
de tota la població garriguenca per establir les 
principals necessitats i objectius, construïts amb 
la majoria necessària. Portem un any, on creiem 
que aquest consens i diàleg s’ha perdut al nostre 
ajuntament. No és la nostra forma de fer política, 
perquè gastem més temps a la picabaralla que en 
solucionar els problemes de la gent, tal i com es 
va veure a l’últim plenari on nosaltres vam portar 
propostes de millora i el govern, de senyalització..
És per aquest motiu que vist l’actual situació de 
la pandèmia el nostre grup polític ja va demanar 
el Ple de setembre reactivar com més aviat millor 
totes les comissions polítiques. 
Hem activat reunions amb col·lectius per recollir 
la seva opinió i canalitzar-la al plenari; la tornada 
dels casals d’estiu, la millora dels polígons indus-
trials, les ajudes a les famílies i al comerç, una nova 
ordenança de protecció animal, són algunes de les 
coses que hem anat treballant en els últims mesos.
Volem sumar, ja que creiem que a partir del diàleg 
hi haurà un major consens polític i social. La ciuta-
dania ens demana una acció conjunta per superar 
aquesta situació que està atacant a totes les famí-
lies.
Els i les socialistes venim disposades i esperem 
que se’ns vulgui escoltar. Esperem que aquest ob-
jectiu sigui compartit per la resta de formacions 
polítiques perquè la ciutadania de la Garriga així 
ho reclama.

100% La Garriga, comencem!

Els veïns i veïnes de l’associació municipalista 100% 
la Garriga, aprofi tem aquest espai cedit pels 4 regi-
dors no adscrits del nostre consistori per informar 
que després d’un any de treball intern per tal de de-
fi nir i estructurar l’associació, hem iniciat durant les 
darreres setmanes, els grups de treball temàtics que 
defi niran els eixos i objectius de l’associació.
Uns eixos dividits per àrees que pretenen ser el full 
de ruta a seguir i que, abans de fi nalitzar l’any, seran 
ratifi cats per l’assemblea fundacional.
Ens felicitem per l’èxit de participació d’aquests 
grups i per tal de seguir sumant aprofi tem per fer 
una crida a tots aquells veïns i veïnes del nostre po-
ble que tinguin inquietuds i propostes per millorar 
la Garriga i que creguin que la millor forma de fer-
ho és allunyat dels partits polítics tradicionals, fent 
poble, fent política de proximitat, fent 100% la Ga-
rriga, i vetllant sempre pel bé col·lectiu per sobre de 
l’individual. Posant les persones al centre de totes 
les polítiques per tal de fer front als problemes reals 
dels garriguencs i garriguenques.
Ens podreu seguir a les xarxes socials, que activa-
rem durant aquestes setmanes, per tal que tots i 
totes n’esteu al corrent de les novetats, propostes 
i convocatòries.
Us animem a sumar en aquest engrescador i il·lu-
sionant projecte, tot recordant que no som un par-
tit polític, que tampoc ho pretenem ser, i que ens 
presentarem, si l’associació ho creu oportú, a les 
pròximes eleccions municipals de l’any 2023 a la 
Garriga, com a una agrupació d’electors, sent un 
projecte inclusiu, transversal de veritat, que sumi i 
que ens permeti seguir treballant pel nostre poble 
i la seva gent.

Entre tots i totes fem la Garriga, 
Començem!
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Agenda

 

      
        DIJOUS 4 DE NOVEMBRE
19 h, a Can Luna
Xerrada: “Territori de Lauro. Casa nostra en temps dels 
íbers”
Aforament limitat i inscripcions in situ
Organitza: Ajuntament de la Garriga, Centre de Visitants i 
Projecte Arrela’t

20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Recital de poemes de Felícia Fuster: “T’obro la meva veu 
sota dels núvols”
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca de la Garriga

       DISSABTE 6 DE NOVEMBRE
12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte: “Una castanyada de por”
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca de la Garriga

20 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
El cor Sarabanda presenta Lieder
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

        DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE
11 h, a l’Església de la Doma
Visita guiada: La Doma. Tresor medieval de la Garriga
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

        DIMECRES 10 DE NOVEMBRE
19:30 h, a Can Luna
Taula de Mobilitat: vehicles
Organitza: Ajuntament de la Garriga

        DIJOUS 11 DE NOVEMBRE
18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Organitza: Biblioteca de la Garriga

        DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
11 h, al refugi de l’estació
Visita guiada: El refugi antiaeri de l’estació
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

AGENDA 
Novembre-Desembre

       DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
11 h, des de Can Raspall
Itinerari guiat: El modernisme popular
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

16:30 h, al Pavelló de Can Noguera
64è Aplec de la Sardana
Amb les cobles Sant Jordi i Jovenívola de Sabadell
Organitza: Agrupació Sardanista

       DIMECRES 17 DE NOVEMBRE
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a Can Luna
Donació de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

       DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
19 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
La Mostra es mou a la Garriga. Pel·licula: Niña mamá, 
d’Andrea Testa.
Organitza: SIAD i Teatre de la Garriga El Patronat

       DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
11 h, a la Vil.la Romana de Can Terrers
Activitat familiar: Una vil·la a la motxilla
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

       DIMECRES 24 DE NOVEMBRE
A la Biblioteca Núria Albó
Exposició: “Lliures i sense por”. Dins del programa 
d’actes del 25N
Fins l’11 de desembre
Organitza: Àrea d’Igualtat i Biblioteca de la Garriga

18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de Lectura per a Joves: “Taller d’enigmes”
Moderat per la Mixa, booktuber i especialista en novel·les per 
a joves.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca
Organitza: Biblioteca de la Garriga

18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada: Ser dona a l’Afganistan d’avui. Dins del 
programa d’actes del 25N
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Agenda

Aquest és només el recull  d’algunes de les 
activitats que es fan a la Garriga. Consulteu tota 
la programació cultural i lúdica al web municipal 
www.lagarriga.cat

A càrrec de Nàdia Ghulam. Places limitades. Inscripció prèvia
Organitza: Àrea d’Igualtat i Biblioteca de la Garriga
 
19 h, a Can Luna
Ple Municipal del mes de novembre
Al fi nal del Ple, lectura de la Declaració institucional contra la 
violència vers les dones
Organitza: Ajuntament de la Garriga

        DIJOUS 25 DE NOVEMBRE
10 h, a la Plaça de l’Església
Punt lila. Dins del programa d’actes del 25N
Organitza: Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Garriga

17:30 h, a la Plaça de l’ésglésia
Elles, Píndoles Feministes. Acte del 25N
Organitza: Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Garriga

        DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
18 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Festa dels Súperlectorxs
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Organitza: Biblioteca de la Garriga

        DISSABTE 27 DE NOVEMBRE
al vespre, a la plaça de l’Església i als carrers de la Garriga 
Festa de la Llum i encesa dels llums de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

        DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE
10 h, des del Centre de Visitants
Ruta de natura: Sender de la Doma. Camins d’ovelles i 
vins
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants i Centre Excursionista Garriguenc

10 h, des de la Plaça del silenci
Caminada La Marató 2021
Recorregut curt: 2 km (baixar i pujar el Passeig). Recorregut 
llarg: volta pel Malhivern. Dedicada a la Salut Mental
Organitza: Institut Català de la Salut

        DIMECRES 1 DE DESEMBRE
11 h, a la Fundació Conxa Sisquella
Exposició dels quadres de la rifa solidària artísticaMENT
Fins l’11 de desembre. 10 de desembre, a les 18 h, rifa del 
quadre.
Organitza: Associació El Far

        DISSABTE 04 DE DESEMBRE
10:30 h, a la sala d’exposicions Andreu Dameson
Taller: “Decora el teu pal del Tió”
De 10.30 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h.
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Garriga

       DIUMENGE 05 DE DESEMBRE
11 h, des de l’església de la Doma
Activitat detectivesca: Desperta Holmes! El cas de la 
Doma...
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

       DILLUNS 06 DE DESEMBRE
11 h, al refugi de l’estació
Visita guiada: Les dones, a la cuina a pelar pèsols!
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

       DIMECRES 08 DE DESEMBRE
11 h, a la Vil.la Romana de Can Terrers
Visita guiada: La vil·la romana de Can Terrers
Places limitades. Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

       DISSABTE 11 DE DESEMBRE
11 h, al refugi de l’estació
Visita guiada: El refugi antiaeri de l’estació
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

       DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
12 h, des de Can Raspall
Itinerari guiat: El Modernisme de la Burgesia
Places limitades. Informació i preus: 
info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

       DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
11 h, al Centre de Visitants
Activitat familiar: Fabrica el teu regal de Nadal 
sostenible
Places limitades. Informació i preus:
 info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

       DISSABTE 22 DE DESEMBRE
19 h, a Can Luna
Ple Municipal del mes de desembre
Es pot seguir per Ràdio Silenci.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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Promoció econòmicaPol Subirà, educador de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament

Pol Subirà està fi nalitzant els estudis de Grau d’Educació Social a la Universitat de 
Barcelona i és monitor i director en oci i lleure, amb una àmplia trajectòria pel que 
fa al treball amb joves i experiència en el treball al medi obert.
Afi cionat a la investigació i la recerca amb una vessant d’estudi antropològica, 
els seus principals interessos són l’antropologia urbana, l’educació de carrer, els 
mecanismes de control social presents en els contextos urbans i els estudis de 
gènere i masculinitats.
Viu i és de la Garriga, de manera que coneix el municipi de primera mà.

Quines tasques fas com a dinamit-
zador a l’àrea de Joventut?
Sóc dinamitzador a l’espai públic, 
estic present als espais on es generen 
punts de trobada entre joves, com 
els carrers i les places. També 
acompanyo als diversos grups de 
joves que participen en les accions 
que organitzem a l’Espai Jove. 
Finalment, ara mateix treballo amb 
les meves companyes de l’equip 
de l’Àrea de Joventut en el disseny 
i la implementació del nou procés 
participatiu per a decidir el futur del 
nou equipament, ubicat a Can Luna.

Quins objectius té la teva fi gura?
El meu propòsit és apropar-me 
als espais de relació quotidiana 

Em comenten que és molt “guai” que hi hagi 
algú al carrer a qui poder acudir

dels i les joves i establir amb ells i elles un vincle educatiu des 
del qual conèixer quines són les seves inquietuds, necessitats i 
interessos. D’aquesta manera, a partir de la relació de proximitat 
i confi ança que establim, puc donar a conèixer els serveis dirigits 
al jovent dels quals disposem a l’Espai Jove i també aquells que 
poden trobar a l’entorn de la Garriga, a fi  de promoure la seva 
participació i accés als recursos que necessiten.
Tot i així, m’agradaria remarcar que la meva intenció és que les 
persones joves siguin les que s’impliquin com a part activa en la 
presa de decisions de les accions que creem, partint des de la 
seva visió i no d’aquella que les persones adultes assignen amb 
antelació.

Per quines zones et mous?
Quan començo el meu recorregut habitual em dirigeixo a aquells 
espais on conec que m’hi podré trobar joves que s’hi reuneixen. 
Gràcies a setmanes d’observació i primeres aproximacions, he 
pogut conèixer aquelles zones amb més presència per part del 
col·lectiu juvenil, que són l’Skatepark, el Poliesportiu de Can 
Noguera i algunes places com la Plaça del Silenci o el parc de la 
Sínia.

Amb quin perfi l de joves treballes 
més?
La meva relació té lloc amb qualsevol 
persona jove de la Garriga, en 
especial amb edats d’entre 12 i 29 
anys. Tot i així, principalment ho faig 
amb joves que es troben als centres 
de secundària i post-obligatòria.
Aquelles que acudeixen al carrer 
troben en aquest context un refugi, 
és a dir, un lloc on estar-se amb més 
llibertat i en el qual poden relacionar-
se entre iguals sense condicionants o 
regles a les quals s’han d’ajustar, com 
pot donar-se dins la família o també 
a l’escola. El carrer es converteix en 
un espai de gran valor.

Quina resposta reps per part seva?
He pogut trobar-me amb situacions diverses, com és natural. 
Quan no et coneixen, els sorprèn que algú se’ls hi apropi, tal i com 
diuen elles “què random” (signifi ca què estrany). Considero que 
és rellevant primer preguntar si puc parlar amb elles. Cal ser molt 
intuïtiu, per diferenciar si volen seguir parlant o val més circular 
cap a una altra banda.
De tota manera, un cop ja em tenen més vist i hi he parlat més 
d’una vegada, em saluden i m’han comentat que és molt “guai” 
que hi hagi algú a qui poder acudir al carrer. És aviat per valorar-
ho amb criteri, però crec que anem per bon camí!

Quines són les problemàtiques més habituals del jovent 
garriguenc?
Entre les persones de menys edat, hi ha sensació de tenir una 
reduïda oferta en activitats d’oci i caldria adaptar més les accions 
que es dissenyen a les seves preferències i necessitats.
Pel que fa a joves més grans, no hi he pogut parlar massa. Com 
a jove que visc aquí al poble, en destaco la poca accessibilitat 
a l’habitatge; degut als elevats preus de lloguer i també les 
difi cultats per a l’organització d’activitats, que van acompanyades 
d’una feixuga gestió burocràtica.


