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Telèfons d’interès

Benvolgudes i benvolguts garriguencs,

Desitjo que aquest 2022 tothom visqui molt millor que al 2021. Cal 
ser conscients que la pandèmia ens seguirà fent la murga, però mica 
en mica hem d’adaptar-nos millor a la seva presència i espero que 
ens dificulti menys el dia a dia, tant pel que fa a la salut, com també 
a l’economia i les relacions socials, fonamentals per garantir la salut 
mental de la comunitat. Des de l’ajuntament intentarem ser al costat 
de la ciutadania per ajudar la gent.
En aquest número del Garric hi trobareu un seguit d’informacions 
que posen en evidència la velocitat de creuer a la que avança la 
casa gran, amb efectes directes al carrer. El plenari ja ha aprovat 
els pressupostos per aquest 2022 i segur que podrem resoldre les 
demandes que molta gent em feu pel carrer, a les visites al despatx o 
a les fructíferes trobades veïnals. A vegades, allò que sembla fàcil de 
canviar necessita d’uns processos i garanties que ens allunya de la 
immediatesa, però finalment tot arriba.
I també arriba l’APP de l’ajuntament, una eina esperada per tal 
de poder-nos comunicar amb vosaltres, perquè necessitem que 
conegueu de primera mà i instantàniament, tot el que passa al poble, 
però també volem conèixer les incidències per tal de resoldre-les de 
seguida.
Al llarg del 2022 veurem com acaben les obres al cementiri i la 
important millora del clavegueram, que ha d’evitar inundacions en 
cas de pluges fortes. I farem millores a les voreres de molts carrers 
del poble, perquè tenim clar que és un dèficits que arrosseguem 
de fa molts anys, i ho notaran especialment les persones que es 
desplacen amb cadires de rodes, cotxets o les que duem carretons. 
Cal més espai i més accessibilitat per als vianants, que és la manera 
de convidar-nos tots plegats a reduir l’ús del vehicle motoritzat. Per 
aquesta raó també s’optimitzarà la xarxa de carrils bici.
Al 2022 també iniciarem un repte comú, on tothom hi ha de posar de 
la seva part. L’1 d’abril comença la recollida de residus porta a porta, 
que representa un canvi important en com llencem les deixalles. 
Hi guanyarem tant en el paisatge urbà de la Garriga com en la cura 
col·lectiva del medi ambient, i també representa un estalvi en el cost 
de recollida de residus. Ja hem començat a fer reunions informatives 
i durant aquests tres mesos explicarem a tort i a dret com es farà a 
partir de l’abril. Des de l’ajuntament farem tot el possible perquè 
l’adaptació al canvi sigui el més satisfactòria per a tothom. 
Així doncs, us convido a estar ben atents a tot allò que anirem fent 
saber pels canals d’informació municipals i a les successives edicions 
del Garric.

Bon any 2022 a tothom.
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A partir d’aquest gener, la Garriga compta amb 
una nova eina de comunicació amb la ciutadania: 
l’app la Garriga, una aplicació gratuïta 
per a dispositius mòbils iOS i Android.

La Garriga ja disposa d’app
per aplicatius mòbils

La ciutadania compta des d’inicis d’aquest any amb una nova font d’informa-
ció i punt de contacte amb l’Ajuntament de la Garriga. I és que neix l’app la 
Garriga, un aplicatiu per a mòbils que permetrà tenir a mà totes les informa-
cions d’interès sobre el municipi, alhora que posarà a l’abast noves eines de 
comunicació amb l’administració.

Des de la nova aplicació, s’ofereix un accés ràpid i directe a la informació dels 
serveis municipals i a les notícies i agenda garriguenques, a més d’altres ser-
veis relacionats amb el municipi. A més, l’app també vol ser una eina de co-
municació directa amb l’Ajuntament per informar sobre incidències. 
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Promoció econòmicaComunicació

Noves vies de comunicació
amb la ciutadania
Tal i com explica el regidor de Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació, 
Lluís Marco, “amb l’arribada de l’app 
es busquen tres objectius: que tothom 
tingui un accés senzill a tots els serveis 
de l’Ajuntament; que es puguin comu-
nicar les incidències de manera fàcil 
(contenidors plens, enllumenat que no 
funciona...); i que l’Ajuntament pugui 
avisar amb rapidesa quan es produei-
xin imprevistos (meteorologia, talls de 
carrers, actes públics...)”.

Segons Marco, “és una APP dinàmica, 
que mica en mica anirà omplint-se de 
nous continguts, sempre amb l’objectiu 
que tothom ho sàpiga tot de la Garriga”.

L’Ajuntament, a un clic
Així, amb la nova app de la Garriga, la 
ciutadania pot accedir de forma directa 
a les notícies i l’agenda, a la cita prèvia 
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, als 

webs de Participació i del Teatre de la 
Garriga - El Patronat, a informació so-
bre el porta a porta, a punts d’interès i 
a itineraris i rutes, a Ràdio Silenci i als 
serveis d’aparcament.

Ben aviat, s’aniran implementant no-
vetats, com informació sobre comerç 
i promoció econòmica, sobre trans-
ports, un llistat de telèfons d’interès i 
un accés a ofertes de feina.

Tot això, a banda de la bústia d’incidèn-
cies, un servei que permetrà canalitzar 
de forma unificada els avisos, queixes i 
suggeriments que la ciutadania vulgui 
fer arribar de forma directa a l’Ajunta-
ment.

De moment, l’App la Garriga arrenca 
amb un període de prova, en què la 
ciutadania podrà familiaritzar-se amb 
el funcionament de l’aplicatiu.

Més endavant, es preveu anar incor-
porant nous serveis, com informacions 
sobre la recollida de residus porta a 
porta, sobre el nou Espai Jove de la Gar-  
riga o un espai per a fer enquestes.



El
 G

ar
ri

c 
 I  

oc
tu

br
e-

no
ve

m
br

e 
20

21
  I 

 n
úm

. 2
00

5

Telèfons d’interèsComunicació

El
 G

ar
ri

c 
 I  

ge
ne

r-f
eb

re
r  

20
22

  I 
 n

úm
. 2

01

5

Descarregueu l’app 
la Garriga:

L’app la Garriga incorpora un botó per tal que, qui vulgui, pugui fer arribar al consistori avisos, queixes i suggeriments. 
Aquest servei incorpora l’opció d’adjuntar fotografies geolocalitzades, de manera que el servei es pugui dur a terme 
de la manera més acurada i eficient. Totes les incidències es canalitzaran per una mateixa via i es faran arribar directa-
ment a l’àrea corresponent. La persona interessada, rebrà resposta sobre l’estat de la incidència reportada.

Bústia d’incidències

          iOS                     Android
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Promoció econòmicaPromoció econòmica

Els camps de concentració, eix 
temàtic de la commemoració 
del bombardeig a la Garriga
La privació de la llibertat i els treballs forçats segueixen sent avui, 
com al 1939, una arma de guerra. Enguany, la commemoració del 
bombardeig a la Garriga durant la Guerra Civil espanyola posa el
focus en aquestes pràctiques per homenatjar i recordar les víctimes.

Patrimoni

El drama de la detenció i empresonament a camps de concentració va tenir un 
exponent màxim amb la deportació de persones realitzada pel règim nazi durant 
la 2a Guerra Mundial.

Felip Codina Codina, Obdulio Garcia Navarro i Miquel i Josep Azuaga Vilallonga 
van ser quatre garriguencs deportats a camps de concentració nazis. La Garriga 
ha sol·licitat la col·locació d’“Stolpersteine”, unes pedres en memòria de les víc-
times del nazisme que es col·loquen davant de les adreces on van viure, per tal 
d’homenatjar-les i recordar-les.

Però també dins de l’Estat espanyol i en aquells mateixos anys, es va produir un 
fenomen similar (i molt menys conegut), amb la construcció de camps de con-
centració i de treball pels quals van passar més de mig milió de persones.

Per tal de recordar i homenatjar les persones que van viure aquell horror, i les que 
encara el viuen en nombrosos conflictes armats, els actes de commemoració del 
bombardeig a la Garriga durant la Guerra Civil tindran com a eix temàtic la depor-
tació i l’empresonament en camps de concentració.

Felip Codina, al 1945
Obdulio García, amb la 
seva dona, abans de la guerra
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[Xerrades, exposicions, presen-
tacions de llibres, rutes guia-
des i homenatges conformen el 
gruix de la programació]
Així, entre els mesos de gener i març, a la 
Garriga s’han preparat diverses activitats 
en aquesta línia. Xerrades, exposicions, 
presentacions de llibres, rutes guiades 
i homenatges conformen el gruix de la 
programació, amb alguns actes desta-
cats, com els del dissabte 29 de gener: 
l’acte institucional de record de les vícti-
mes del bombardeig, a la fossa comuna 
del cementiri de la Doma, i l’homenatge 
als garriguencs deportats als camps na-
zis, al Teatre de la Garriga - El Patronat.

Entre els actes d’enguany, també s’han 
preparat algunes activitats dirigides als 
instituts, com l’exposició “Viacrucis en 50 
estacions”, al Vil·la Romana, o la xerrada 
sobre la deportació als camps nazis, pel 
mateix institut i pel Manuel Blancafort.

També s’han previst algunes rutes guia-
des que repassaran els punts on el bom-
bardeig i els seus estralls van ser més 
presents, així com visites teatralitzades 
al refugi. Una ruta en bicicleta, a més, 
completarà aquest repàs pels espais de 
memòria garriguencs.

La commemoració del bombardeig tam-
bé es trasllada a la llibreria Strogoff, amb 
la presentació de llibres, i al cinema 
Alhambra, amb la celebració de cine- 
fòrums.

La xerrada “Arqueologia dels centres de 
reclusió: dels camps de concentració 
franquistes als camps de refugiats del 
segle XXI”, a Can Luna, i la conferència 
“Les mines antipersones i les seves con-
seqüències”, a Can Raspall, completen els 
actes de commemoració d’aquest 2022.

Trobareu tota la 
programació detallada

 a l’agenda del
web municipal

www.lagarriga.cat/actualitat/agenda

Les aigües termals

La galeria de banys del Balneari Blancafort a la dècada de 1920 
(Foto cedida per Víctor Krenn)

Les aigües termals de la Garriga són mineromedicinals, alcalines i brollen a una 
temperatura de 60º. La seva composició, amb sulfat i clorur, fa que siguin molt in-
dicades per als tractaments dermatològics, per augmentar el flux sanguini, alleu-
jar contractures i fractures, i combatre l’estrès.  Sense les aigües termals, de les 
més calentes de Catalunya, la Garriga no seria tal com la coneixem avui. 

A la Vil·la romana de Can Terrers (s. I a C ) ja hi trobem una zona de banys calents, 
amb un circuit amb sauna, sales calentes, fins acabar amb una zona de piscina i 
aigua freda. Aquells però, no eren uns banys amb aigües termals, sinó que l’aigua 
s’escalfava de forma artificial.

Al s XII trobem la primera referència documentada que parla de “la aigua calda 
dels banys”.

El primer cop que es farà un ús comercial de les aigües termals serà al 1346, amb 
la construcció de l’Hospital de Banys, un espai que va ser freqüentat per les clas-
ses benestants de l’època, fins i tot pel rei Martí l’Humà. Més endavant l’hospital 
de pobres i malalts serà assumit pel municipi.

A partir del s XVIII hi havia tres pous públics i una cinquantena de cases del centre 
històric amb aigua termal. Avui en dia no es recomana consumir l’aigua termal 
per a la cuina, però abans era habitual utilitzar-la per a bullir verdures o llegums.

L’aparició de la burgesia i la popularització de les idees higienistes que posaven 
en valor l’alimentació, el descans, la neteja, la qualitat de l’aire, com a forma de 
salut i per evitar la propagació de malalties, van provocar un auge dels balnearis 
a mitjans del segle XIX.

A la dècada del 1890 la Garriga tenia sis balnearis que eren espai de salut i tro-
bada social de la burgesia de l’època: el Balneari Blancafort (“l’Establiment”), Els 
Banys Martí (“Termes Victoria”), Els Banys de can Macari Mallol, Balneari Nualart, 
Banys d’en Poy o ca la Bàrbara i Banys Tinturé.

Parlem de turisme
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Promoció econòmicaCultura

Des de fa un any, el Teatre de la Garriga - El Patronat forma part d’Esfera Circ, 
un programa d’acompanyament per ampliar els coneixements sobre aquesta 
art escènica i fomentar-ne la programació.

La Garriga treballa per impulsar el circ

Dinfondre i ampliar els coneixements de les per-
sones professionals de la cultura sobre el circ, per 
tal de fomentar-ne la seva programació en els 
circuits d’arts escèniques. Aquest és l’objectiu fo-
namental d’Esfera Circ, el programa d’acompan-
yament del qual forma part el Teatre de la Garriga 
- El Patronat des de fa un any. 

Així, durant aquest temps, la Garriga ha estat pre-
sent en les diverses accions d’Esfera Circ, com la 
taula rodona celebrada a la Fira de Circ al Carrer 
de la Bisbal d’Empordà, el Festival Trapezi a Reus, 
el Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris, o la 
recent visita al Festival Theater op de Markt, de 
Bèlgica.

I és que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament vol apos-
tar amb força pel circ, ja que és una art escènica 
encara amb poca presència a la programació del 
municipi. No obstant això, a la Garriga ja s’han vist 
espectacles circenses de gran nivell, com Áureo, 
de la companyia UpArte i guardonat amb diversos 
premis, un espectacle d’acrobàcies que va obrir 
temporada el passat mes de setembre.

Esfera Circ forma part del Pla d’Impuls del Circ, 
una iniciativa del Departament de Cultura i l’As-
sociació de Professionals del Circ de Catalunya 
(APCC).
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Telèfons d’interèsMedi ambient

Acompanyem la ciutadania 
cap al porta a porta

De cara al mes de gener, a la Garriga se celebraran noves 
sessions sobre el porta a porta, per tal que tothom pugui 
conèixer amb detall com serà el procés de canvi. 

A més, quan s’acosti el moment de la implantació, es posarà 
en marxa un web, s’obrirà una oficina d’atenció a la ciutadania 
i hi haurà informadors ambientals per rebre i solucionar 
incidències, resoldre dubtes i inspeccionar el material i la 
qualitat del servei de recollida.

I és que aquest sistema, que compta amb el consens i suport 
de tots els grups municipals del consistori, s’ha triat per 
molts motius. D’una banda, es volen complir els objectius de 

Al juliol de 2021, fins a 434 
municipis a Catalunya es 

trobaven en procés d’estudi, 
implantació o execució de models 
de Recollida Selectiva Obligatòria 

(PaP, contenidors intel·ligents, 
pagament per generació).

Durant el mes de desembre, s’han celebrat diverses trobades participatives per 
començar a informar i recollir dubtes sobre el canvi al sistema de recollida de 
residus porta a porta. A partir del mes de gener, es faran més sessions i es 
posaran en marxa nous sistemes d’informació i acompanyament a la ciutadania.

reciclatge fixats per la normativa vigent i apostar per la millora 
ambiental del municipi en la gestió de residus. 

D’altra banda, els costos corresponents al tractament de la 
resta cada vegada són i seran més elevats, com a mesura per tal 
de promoure que els municipis adoptin sistemes més eficients 
de gestió dels residus. Així, es penalitza cada tona de rebuig 
recollida. En canvi, es bonifica cada tona de residus recollits 
selectivament.

Finalment, l’Ajuntament vol treballar perquè en la gestió dels 
residus municipals es pugui contribuir al desenvolupament 
ambiental i econòmic sostenible.

Durant el mes de desembre, es van dur a terme les les 
sessions participatives sobre el nou sistema de recollida 
de residus porta a porta de la Garriga, adreçades a tota 
la ciutadania i a hotels, restaurants, bars i cafeteries i co-
merços.

Les sessions presencials van comptar amb la participa-
ció d’unes 150 persones, mentre que una trentena van 
participar a les trobades en línia, i van servir per fer una 
primera aproximació al nou sistema de recollida i per 
respondre i recollir dubtes i inquietuds de la ciutadania.

Primeres aproximacions al porta a porta

A banda d’aquestes sessions, els dies 11 i 18 de desembre, es van col·locar punts informatius de carrer, al poliesportiu de 
Can Noguera, al camp de futbol i al mercat, per tal que tothom qui ho volgués, pogués acostar-se a demanar informació.

2020 2021 2022 2023 2024

PUJADA ANUAL DEL CÀNON

Any
aplicació

Tipus de gravamen per disposició

 47,106/tona  53,106/tona  59,106/tona 65,306/tona  71,606/tona

Més informació: 
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Promoció econòmicaMobilitat

Un cop celebrades les tres trobades participatives de la Taula de Mobilitat, 
les propostes aportades per les persones que hi van participar seran estudiades 
a nivell tècnic i polític per valorar si poden servir per implementar 
l’Estudi de mobilitat urbana sostenible de la Garriga.

La Taula de Mobilitat avança 
cap a una nova fase

La mobilitat activa a peu, la bicicleta i els vehicles de mobilitat 
personal i el vehicle privat. Són els tres grans temes que van cen-
trar les trobades participatives de la Taula de Mobilitat, uns es-
pais de debat on la ciutadania va poder donar la seva visió de la 
mobilitat a la Garriga i aportar les seves idees i propostes.

En les sessions, hi van participar 32, 18 i 18 persones respectiva-
ment. Cada taller va començar amb una explicació introductòria 
i una descripció d’objectius i propostes. Tot seguit, en grups 
d’entre 4 i 5 persones, es debatien aquests objectius i se’n feien 
valoracions i noves propostes. Finalment, es posaven en comú 
totes les aportacions.

Ara, les idees recollides s’han traslladat als equips tècnics de 
l’Ajuntament, per tal de fer-ne la valoració pertinent i comprovar 
si poden incorporar-se a la implementació de l’Estudi de mobili-
tat urbana sostenible de la Garriga.
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Telèfons d’interèsMobilitat

Algunes de les propostes recollides:
Sessió 1

• Limitació de l’accés del vehicle privat als centres educatius
• Regulació de circulació de bicis i patinets per evitar 
  conflictes amb vianants
• Promoció de les zones d’aparcament
• Ampliació de voreres
• Foment dels camins escolars
• Millora de la il·luminació de determinades zones

Sessió 2

• Interconnexió de totes les vies ciclables
• Garantia que els carrils bici arribin a tots els centres educatius
• Reforma de la carretera Nova per incorporar dos carrils bici
• Reforç de la seguretat en els itineraris compartits amb 
  altres vehicles
• Ampliació dels itineraris bici-bus escolar
• Instal·lació de més aparcaments segurs per a bicis

Sessió 3

• Ampliació de la ZBE (mobilitat activa prioritària) 
   a les zones escolars
• Restricció de l’accés al centre amb cotxe sense raó justificada
• Ampliació de voreres al carrer Calàbria, entre el Forn del Sol i 
  Can Santa Digna 
• Mesures per potenciar els vehicles no contaminants 

• Garantir places d’aparcament al centre prioritàries a la mobilitat reduïda
• Ampliació de la zona blava
• Reducció de les zones vermella a 30 minuts i repartir-les estratègicament a d’altres
   carrers 

Sobre la supressió passos a nivell: el projecte preveu crear un nou pas inferior per 
a vianants, reurbanitzar diversos carrers i cruïlles i millorar camins i accessibilitats. 
També es preveu ampliar voreres al carrer Figueral i modificar l’itinerari d’entrada al 
centre, amb diverses opcions de canvis de sentit d’alguns carrers.
Davant d’aquestes previsions, les persones participants a la tercera Taula de Mobilitat 
van remarcar la necessitat de tallar el trànsit a l’entorn de les escoles, la possibilitat 
de suprimir algunes línies d’aparcament o la importància de mantenir algun pas per 
a vianants i bicicletes en la zona propera al bosc.

Tota la informació 
de les sessions aquí: 
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Formació esportiva des de la base

33 noies i nois d’entre 6 i 14 anys practiquen escalada cada di-
marts i dijous després de l’escola. Ho fan a l’activitat extraes-
colar que la secció d’Escalada del Centre Excursionista Garri-
guenc ofereix des d’aquest mes d’octubre, amb gran èxit de 
demanda.

“Creiem que la formació és bàsica per poder moure’ns en el 
medi natural i hem de ser molt conscients tant dels perills ex-
terns com de les possibilitats personals de cadascú”, explica 
Miquel Puigdomènech Oliver, vocal de la secció d’escalada del 
CEG.

I és que l’ensenyament d’un esport des de la base “és la millor 
manera per a què els i les alumnes s’iniciïn en l’esport amb se-
guretat i diversió”, alhora que “proporciona a infants i joves un 
espai on créixer com a persones i esportistes” i una oportunitat 
de treballar valors com “la creativitat i la imaginació, per poder 
resoldre un problema i comprovar amb els companys que hi ha 
múltiples solucions, la perseverança i l’esforç per intentar una 

Entitats esportives de la Garriga ofereixen escoles o activitats extraescolars 
dirigides a infants, una manera no només d’aprendre a practicar un esport, sinó 
d’adquirir valors com la creativitat, la perseverança, la confiança i la cooperació.
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vegada i una altra una ruta d’escalada, la cooperació amb les 
persones que ens acompañen o la iniciativa per proposar i dur 
a terme noves rutes, vies i cims”.

Apropar l’esport als infants
En aquesta mateixa línea, Ivan Musquera, secretari del Club Ci-
clista La Garriga i coordinador de l’Escola de Ciclisme de l’en-
titat, explica que el seu objectiu “és formar persones en la cul-
tura de l’esport, l’esforç, la superació, la solidaritat, el respecte 
i el treball en equip”.

Aquest club històric (federat des del 1979) es va formar amb 
l’objectiu de potenciar el ciclisme i acostar-lo a tothom, des 
d’infants, amb l’escola de ciclisme, fins a adults, organitzant 
sortides de diumenge, marxes cicloturistes i curses de compe-
tició. Actualment, compten amb 70 noies i nois, de 4 a 16 anys, 
que fan classes tots els dijous i dissabtes al circuit de bicicletes 
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Esports

de Can Terrers (realitzant entrenaments tècnics, de 
seguretat vial i sortides per l’entorn de la Garriga).

Una altra escola també de recent creació és la d’at-
letisme del Club Atletisme Les Tortugues. Tot i ha-
ver engegat la seva activitat a l’octubre, ja compta 
amb més d’una trentena de nois i noies que prac-
tiquen aquest esport els dilluns i els dimecres a la 
tarda, a la pista d’atletisme de Can Terrers i a l’Es-
cola Giroi.

“Vam iniciar l’escola després de la bona acollida del 
casal d’estiu”, expliquen els responsables de l’esco-
la i del casal, David Casasin i Esther Huélamo. I és 
que la voluntat del club és  “apropar aquest esport 
als infants treballant-lo des de la base, ja que fins 
ara només oferíem activitats per adults”, expliquen. 
Però a més, també es volen transmetre “valors de 
responsabilitat personal (autonomia, esfoç, moti-
vació, confiança...) i de responsabilitat ciutadana 
(respecte, tolerància, companyonia, esportivitat...) 
així com la importància dels hàbits saludables”.

En un moment en què necessitem més que mai 
recuperar els espais de trobada segurs, les escoles 
esportives poden ser una bona manera de  practi-
car activitats en grup i de fomentar els valors més 
positius.
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Promoció econòmicaNadal

Comprar al mercat té premi

Festa de la Llum
Festa de la LlumFesta de la Llum

Fira de Nadal
Llums

Pessebre del barri de Montserrat

Skate  park

Parc de jocs

Concerts

La Garriga recupera el Nadal
Enguany, les festes de Nadal a la Garriga han recuperat les 
activitats de més èxit al municipi. Així, els infants, les famílies 
i tota la ciutadania han pogut gaudir de la Festa de la Llum, 
del parc de jocs i del trenet de Nadal, de la vitalitat dels 
comerços garriguencs, del Viatge Màgic a l’Orient, instal·lat 
de nou a Can Luna, i de l’esperada cavalcada de Reis, que va 
tornar a omplir d’il·lusió els carrers de la Garriga.
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Llums

Trenet de Nadal 

Cursa de Sant  Silvestre

Cap d’any

Viatge màgic a l’Orient
Viatge màgic a l’Orient

Viatge màgic a l’Orient

Correu reial

Cavalcada de Reis
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Can Luna, un espai on el 
teixit associatiu és protagonista

Participacio ciutadana

Si bé l’espai polivalent de Can Luna és 
un equipament de titularitat municipal, 
gestionat per l’àrea de Participació Ciu-
tadana de l’Ajuntament, no es pot deixar 
de banda el paper que juga dins aquest 
equipament el teixit associatiu de la Ga-
rriga. És per això que s’ha creat la Taula 
coordinadora de l’Espai, un òrgan con-
sultiu i participatiu del conjunt d’enti-
tats i associacions usuàries de l’espai de 
manera periòdica. 

La Taula té com a objectius coordinar 
les activitats i els serveis que es desen-
volupen a la sala i vetllar pel manteni-
ment i la convivència en l’equipament, 
així com la millora del funcionament de 
l’espai.

Les seves principals funcions són po-
sar en comú el calendari d’activitats, 
informar de les novetats que afecten al 
funcionament de l’equipament (serveis, 
noves entitats, etc) i fer propostes de mi-
llora de l’espai.

El bon funcionament d’aquest òrgan fa 
evident la bona entesa entre les entitats 
garriguenques, que fins ara han treballat 
colze a colze amb l’Ajuntament per tal de 
gaudir d’una organització de l’espai que 
satisfagui totes les associacions usuàries.

Funcionament de la Taula
Durant l’any, l’Ajuntament de la Garriga 
convoca almenys tres reunions (febrer, 
juny i setembre) amb les entitats que 

L’entrada principal de Can Luna ja és accessible

Des de principis d’octubre, l’entrada principal de Can Luna ja 
és accessible per a les persones amb mobilitat reduïda. I és 
que s’ha creat una passera pavimentada que va des de la porta 
exterior del recinte, a la carretera Nova, fins a l’edifici principal.

Està construïda amb formigó tenyit del mateix color del sauló 
de la resta del pati per tal de mantenir la integració estètica 
de l’espai.

Malgrat Can Luna ja disposava d’entrades accessibles per a 
persones amb mobilitat reduïda, mancava fer l’actuació per a 
què l’entrada principal a l’equipament també ho fos.

utilitzen l’equipament de manera set-
manal. Puntualment es pot convidar a 
alguna entitat si aquesta proposa algu-
na activitat dins l’equipament.

Actualment, formen part de la Taula la 
Coral Ariadna, Kantikune, el Cor Sara-
banda, la Societat Coral Aliança, Ball de 
Gitanes, la Colla gegantera, Grallarriga, 
The Impresentables Hoppers la Garriga, 
La Garriga Balla i el Front Diabòlic.

Tot i així, l’espai està obert a totes les 
entitats i associacions de la Garriga, tant 
per activitats puntuals al llarg de l’any, 
com per utilitzar-lo de manera periò-
dica. Només cal que contactin amb la 
seva àrea referent o amb l’àrea de Parti-
cipació Ciutadana.
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La ciutadania ja ha decidit el destí 
de gairebé un milió d’euros
Ens trobem en la segona fase dels Pressupostos Participatius 2021-22 
de la Garriga, un exercici d’aprofundiment democràtic que permetrà la ciutadania 
decidir de forma directa el destí de 200.000€ del pressupost municipal.

A mitjans d’octubre, l’Ajuntament va posar en marxa la cin-
quena edició dels Pressupostos Participatius de la Garriga. El 
procés va començar amb la recollida de propostes. En total, se 
n’han recollit 260, que ara es troben en fase de validació per 
part de l’equip tècnic, per decidir si s’ajusten a les normes del 
procés.

Una vegada duta a terme aquesta tasca, es convocarà el taller 
TOP 10! amb l’objectiu d’escollir entre 10 i 15 projectes que 
passaran a la fase final de votació.

Gairebé un milió d’euros
En les quatre edicions anteriors dels Pressupostos Participa-
tius, la mitjana de paticipació en la fase de votació final ha es-
tat de 1.400 persones. 

Participacio ciutadana

La ciutadania va decidir el destí d’un total de 712.500 euros. 
Sumats als 200.000 d’aquesta cinquena edició, suposaran un 
total de 915.000 euros que s’hauran dedicat a projectes pro-
posats i escollits pels garriguencs i garriguenques que hagin 
participat en el procés.

Tota la informació sobre els 
Pressupostos Participatius, aquí:



Promoció econòmicaPromoció econòmica

Busques feina? Ofereixes feina? 
Vine al Servei Local d’Ocupació
El Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament de la Garriga posa a disposició de les persones 
en recerca de feina i de les empreses i comerços que busquen personal tot un seguit d’eines 
especialitzades i d’intermediació per tal que unes i altres trobin allò que necessiten.

Ocupació

El SLO de la Garriga forma 
part de la Xarxa de Serveis 
Locals d’Ocupació XALOC, 
impulsada per la Diputació 
de Barcelona, i compta amb 
un equip de professionals i 
una metodologia innovadora 
en ocupació amb més de 20 
anys d’experiència. Gestiona 
la intermediació d’ofertes de 
treball d’empreses que neces-
siten contractar personal i de-
mandants d’ocupació donats 
d’alta a la borsa de treball. 
Actualment, al SLO hi ha ins-
crites gairebé 1.300 persones 
de la Garriga i rodalies.
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Serveis per a persones que busquen feina

• Anàlisi de la seva ocupabilitat
• Informació i assessorament en l’àmbit del mercat de treball.
• Orientació laboral personalitzada
• Tècniques de recerca de feina, formació i pràctiques laborals
• Espai de club de la feina i borsa de treball
• Selecció d’ofertes de treball adequades al perfil professional
• Possibilitat de participar en programes específics per millorar 

la seva ocupabilitat
• Gestió de les seves candidatures a través de la pàgina web 

d’ofertes de treball de la Diputació de Barcelona.
• Formació professionalitzadora

Ocupació
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Serveis per a empreses que busquen personal

• Informació i assessorament en l’àmbit del mercat de treball
• Definició i anàlisi de llocs de treball i de perfils professionals
• Difusió de les seves ofertes de treball
• Selecció dels millors perfils professionals i preselecció de 

candidats
• Seguiment post inserció de les persones contractades
• Treball amb suport
• Màrqueting social de les bones pràctiques empresarials
• Formació professionalitzadora per a personal de l’empresa

 

 

Si busques feina, 
apunta’t aquí: 

Si busques personal, 
apunta’t aquí: 

Trobareu el Servei Local d’Ocupació (SLO) a Can Raspall (c. dels Banys, 40)
Horaris: De dilluns a divendres: de 9 a 13 h.

Consulta l’oferta i demanda de treball que s’ofereix a: www.diba.cat/slo 
Més informació a clubdefeina@ajlagarriga.cat i al 930 006 246



El
 G

ar
ri

c 
 I g

en
er

-fe
br

er
  2

02
2 

 I  
nú

m
. 2

01

20

Serveis Socials

Les famílies amb infants en edat escolar 
en situació de vulnerabilitat, poden 
comptar amb ajuts per al servei de 
menjador i per a llibres i material escolar

L’Ajuntament de la Garriga gestiona cada curs escolar una mit-
ja de 250 sol·licituds d’ajuts per a menjador escolar dels cen-
tres públics i concertats del municipi. I és que, tot i que aques-
tes subvencions van a càrrec del Consell Comarcal, és l’àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament l’encarregada de tramitar-les, 
gestionar-les i avançar els pagaments, que el Consell Comar-
cal sufraga a final de curs.

En aquest curs 2021-22, la xifra, però, ha baixat i a l’inici de curs 
es van comptabilitzar 210 sol·licituds. D’aquestes, 162 van ob-
tenir ajut: 159 perceben el 70% del preu per dia que marca el 
departament d’Ensenyament de la Generalitat (6,33 €) i 3 re-
ben el 100% per discapacitat greu (cal tenir en compte, a més, 
que per alumnes d’especial risc, Serveis Socials atorga un ajut 
extra per poder cobrir el 100% de la quota). De la resta, 34 van 
ser denegades i 14 resten pendents de resoldre.

Malgrat això, la convocatòria de beques menjador és oberta 
durant tot el curs, ja que constantment hi pot haver altes i 
baixes en el servei. En total, el Consell Comarcal pot arribar a 
dedicar al voltant de 100.000 € a aquestes ajudes.

Ajuts escolars per a 
menjador i per a llibres
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Serveis Socials

Ajuts per a llibres i material escolar
Els ajuts per a llibres i material escolar estan gestionats 
directament per l’Ajuntament. En aquest cas, s’han de 
sol·licitar en un període concret (durant l’estiu) i el cir-
cuit també és diferent, ja que Serveis Socials fa l’ingrés 
al centre escolar i és el centre qui s’encarrega de tras-
passar-lo a la família.

La quantitat atorgada anirà en funció de cada cas, ja 
que s’estableix una puntuació que té en compte fac-
tors econòmics, però també d’altres com la condició 
de família nombrosa o monoparental, malalties, situa-
cions de violència, etc.

Poden sol·licitar subvencions per a llibres les famílies 
amb infants empadronats a la Garriga i que estudiïn 
en escoles públiques i concertades del municipi.

Sol·licituds d’ajuts per a llibres i material escolar

Curs 2019-20 214
(per a 389 alumnes)
IMPORT: 24.335 6

Curs 2020-21
(per a 276alumnes)
IMPORT: 18.544 6

164

Curs 2021-22 144
(per a 258 alumnes)
IMPORT: 17.306 6

Sol·licituds d’ajuts de menjador escolar
(xifres aproximades)

Abans de
la pandèmia

Curs 
2020-21

Curs 
2021-22

300
250

210

El circuit dels ajuts de menjador
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental estableix 

les bases, que es publiquen a l’abril.

2. Presentació de sol·licituds durant els mesos de 
maig a juny (un cop finalitzat el termini, se’n po-
den seguir presentant, però ja no es garanteix 
l’efecte retroactiu).

3. L’Ajuntament tramita les sol·licituds.

4. El Consell Comarcal resol les sol·licituds entrades 
dins de termini. Durant el curs, va resolent les no-
ves peticions que van arribant.

5. Cada menjador escolar porta el control dels dies 
que les infants becats es queden a dinar.

6. Trimestralment, Serveis Socials fa el pagament de 
les beques a les famílies. 

7. A final de curs, l’Ajuntament certifica al Consell 
Comarcal la despesa efectuada durant el curs. A 
la vegada, ja s’ha iniciat el circuit del curs següent.

8. El Consell Comarcal revisa la justificació presen-
tada per l’Ajuntament. Si és correcta, en dona el 
vist i plau i paga a l’Ajuntament l’import dels ajuts 
atorgats.

21
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Educació

ACADA: un projecte singular per
facilitar l’obtenció de l’ESO

13 noies i nois de 4t d’ESO dels Instituts 
Vil·la Romana, Manuel Blancafort i Sant 
Lluís treballen la fusta en el taller de 
l’EMAD. Proven com és el treball amb fus-
ta per “conèixer un nou ofici”, com elles i 
ells mateixos comenten. 

I és que aquesta activitat forma part del 
projecte ACADA, adreçat a alumnes de 
4t curs d’ESO dels tres centres de secun-
dària del municipi, que, per diferents 
motius, poden tenir dificultats per a as-
solir el certificat d’educació secundària.

L’objectiu principal és facilitar a aquest 
alumnat l’obtenció de l’ESO, alhora que 
prevenir l’abandonament escolar pre-
matur i orientar cap a una formació pro-
fessionalitzadora.

Un total de 13 alumnes de 4t d’ESO de la Garriga formen part 
del projecte ACADA, una iniciativa de suport per a facilitar 
l’obtenció del títol d’Educació Secundària Obligatòria.

En l’ACADA, es treballen més tallers: so-
lidaris, fent projectes d’ajuda en col·la-
boració amb associacions; de dibuix i 
ceràmica; i d’informàtica, on es treballen 
les noves tecnologies i l’edició de so i 
vídeo. A més, a través del taller d’entorn 
(que malauradament, amb la situació de 
pandèmia, no es pot realitzar), l’alumnat 
prepara una classe que acaba impartint 
a grups de 6è.

“Aprens coses noves i t’ajuda a formar-te 
i a preparar-te pel futur”, comenta el 
grup. I és que amb l’ACADA també es 
busca “millorar l’autoestima de l’alum-
nat i les seves competències personals”, 
afirma Maria Àngels Garcia, psicopeda-
goga del Blancafort.

primària, equipaments municipals i em-
preses externes).

“Els tallers permeten provar diferents 
activitats per saber si els agraden o no, 
com l’ebenisteria artística, el dibuix, la 
ceràmica...”, comenta Garcia, qui afegeix 
que “la rotació en empreses aporta un 
tast de professions i ajuda molt a saber 
de què van aquestes feines, quines apti-
tuds són necessàries i si es veuen treba-
llant en aquests àmbits en un futur”.

En aquesta mateixa línia, Montserrat 
Gratacòs, mestra i membre de l’equip 
ACADA de l’Àrea d’Educació, explica que 
“l’alumnat té la possibilitat d’estar en 
espais que la majoria no coneix”, de ma-
nera que “tenen noves opcions d’estudis 
que desconeixien”.

Però encara va un pas més enllà, ja que 
“mitjançant treballs més manipulatius 
i artístics, podem accedir als alumnes 
d’una manera més propera que en l’au-
la. També cal remarcar la importancia 
que els grups són reduïts i sempre hi ha 
dos professors o professores al taller”. 
L’alumnat també agraeix aquesta meto-
dologia. Segons la psicopedagoga, “són 
alumnes a qui l’aprenentatge purament 
acadèmic els desmotiva i quan poden 
aprendre mitjançant l’experiència a ta-
llers o empreses, se senten més propers al 
sistema educatiu i aprenen més i millor”.

I és que la possibilitat de fer pràctiques 
en empreses i equipaments munici-
pals encara predisposa més l’alumnat a 
aprofitar l’experiència. 

Així ho confirma Dani Cuartero, conserge 
de l’escola Puiggraciós, un dels centres 
on l’alumnat de l’ACADA pot fer pràcti-

Escolarització com-
partida

El projecte es basa 
en una escolarització 
compartida: als ma-
tins, l’alumnat va als 
centres a fer les ma-
tèries troncals i les 
optatives es fan als 
tallers que s’impar-
teixen a l’EME i fent 
activitats pràctiques 
en diferents entitats, 
equipaments i em-
preses del municipi.

Cada trimestre els 
alumnes canvien de 
tallers i canvien el 
lloc on fan les pràcti-
ques per tal que pu-
guin provar diferents 
opcions (escoles de 
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Educació

ques: “Normalment venen disposats a 
treballar i ajudar. I si els vas canviant les 
tasques, encara es motiven més”.

Projecte pioner

Així, la clau del projecte és el treball en xar-
xa entre l’àrea d’Educació i els centres edu-
catius, amb una comunicació molt fluida i 
un treball conjunt amb els alumnes.

La llengua és màgica, una de les millors eines de comunicació, de socialització i per fer cultura. Per això, des del 2003, els 22 cen-
tres que formen part del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya, han aconseguit formar més de 150.000 parelles 
lingüístiques per practicar la llengua.    

El Voluntariat per la llengua és un programa reconegut per la Unió Europea i adoptat a l’Aran, Perpinyà, Andorra, el País Valencià, 
les Illes Balears i, també, a Bolzano (Itàlia), Flandes (Bèlgica) que consisteix a presentar una persona que vol practicar la llengua 
(l’aprenenta) amb una altra que té un control del català (voluntària) perquè es trobin, parlin i agafin fluïdesa i confiança a l’hora 
de conversar.  

SS
ç

Fem-la petar
Complicitats màgiques

nyl·l

A la Garriga des del 10 al 31 de gener, a la Torre del Fanal, estarà muntada exposició itinerant 
‘Quan parles fas màgia’ , que va seguint el seu recorregut pels municipis de Catalunya. A l’expo-
sició es mostren experiències d’aprenents i voluntaris i conviden a formar noves parelles per tal 
que els catalans no canviïn de llengua i els nouvinguts se sentin acollits.

A més, s’organitzen acti-
vitats alternatives com el 
tallers o sortides. De fet, 
durant 5 anys s’ha estat 
fent un viatge d’intercanvi 
a França, visitant centres 
que que treballen amb 
projectes com aquest.

La professora opina que “és 
una experiencia molt posi-
tiva, ja que poden conèixer 
altres alumnes que están 
en situacions semblants 
i veure altres realitats pa-
ral·leles a les seves”.

L’ACADA és un dels primers 
projectes pioner singulars 
que es van posar en mar-
xa. Es va iniciar el curs 1998 
- 99, tot i que s’ha anat 
adaptant i incorporant ta-
llers i activitats noves.

I és que, tal i com consi-
dera Meritxell Catalan, re-

El projecte ACADA forma part del 
Banc d’Experiències Educatives 
Locals de la Diputació de Barce-
lona, és una de les experiències 
educatives Best Practices (Pràc-
tiques de referència) del projecte 
europeu Guiding Cities (Ciutats 
Educadores) i l’any 2020 va guan-
yar el premi a la categoria de 
prevenció i intervenció davant 
l’absentisme escolar en municipis 
de menys de 20.000 habitants al 
V Concurso de Buenas Pràcticas 
Municipales convocat per la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias i el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional.

gidora d’Educació de l’Ajuntament de la 
Garriga, “els projectes educatius singulars 
són una peça fonamental per a l’equitat 
educativa d’infants i joves”. 

La trajectòria de més de 20 anys del pro-
jecte ACADA a la Garriga n’avala el seu èxit 
i ens encoratja a seguir treballant perque 
el sistema educatiu sigui font d’igualtat 
d’oportunitats i no deixi ningú enrere.”
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El Consistori

2022, un any esperançador

El 2022 comença amb els pressupostos muni-
cipals de la Garriga aprovats puntualment, de 
manera que seran vigents a partir de l’1 de gener. 
Això permet a l’equip de Govern encetar el punt 
àlgid del mandat amb els recursos suficients per 
respondre a les demandes i les necessitats del 
poble, i amb una dotació d’1,8 milions d’euros 
més que l’any que tanquem.

Hi arribem després d’haver superat obstacles 
importants, i ens sentim satisfets de la capacitat 
d’afrontar els imprevistos més grans que ens po-
díem imaginar. Hem ajudat els negocis locals a 
atenuar els efectes econòmics de la pandèmia, 
així com a molts particulars que n’han patit les 
pitjors conseqüències. I seguim donant suport al 
govern sense renunciar als propòsits de fer molt 
més per la Garriga i que ens van portar a assumir 
l’alcaldia el juny del 2019.

L’any que ve l’equip que lidera Dolors Castellà 
destinarà mig milió d’euros a l’ampliació o ac-
cessibilitat de voreres a moltes zones del poble; 
també es millorarà la neteja dels carrers i farem 
un més bon manteniment dels parcs i jardins; es 
posarà en pràctica el Pla de Mobilitat elaborat 
també de forma participada; i seguirem aplicant 
solucions sorgides de les converses a les troba-
des veïnals. Això, junt amb l’inici de la recollida 
de residus porta a porta, evidenciarà la voluntat 
de fer créixer la qualitat de vida a la Garriga. Po-
dem parlar igualment de l’avenç en qüestions 
com la construcció d’habitatges socials i del pro-
jecte del futur tanatori. 

Aquest any vinent també veurem avançar el parc 
ludicoesportiu de Can Terrers, un espai clau de 
l’Anella Verda de la Garriga per al lleure: a les pis-
tes d’atletisme i de ciclocròs actuals s’hi afegiran 
camps poliesportius oberts a tothom, junt amb 
d’altres elements per passar una bona estona 
amb família i amics, o per celebrar-hi actes fes-
tius. 

Entretant, l’equip de Govern segueix atent a 
l’evolució dels efectes de la pandèmia. Amb la 
voluntat que ningú es quedi enrere, i que tothom 
es senti partícip dels avenços del poble, us desit-
gem unes bones festes i un molt bon any 2022.

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

La memòria dels esparvers

Cap als volts de les 15h del 29 de gener del 1939 
la Garriga era bombardejada per dues esquadri-
lles d’avions italians Savoia S-79, coneguts com a 
esparvers, culpables de la mort d’una quinzena de 
persones així com de nombrosos desperfectes en 
el poble. També altres pobles de la comarca com 
Cardedeu, el Figueró, les Franqueses, Granollers, 
Mollet i Sant Celoni van ser víctimes de bombarde-
jos del bàndol feixista.
Tot i que la memòria del bombardeig va ser si-
lenciada durant la dictadura, ja fa temps que  es 
treballa per anar-la recuperant, i es fa visible pels 
carrers amb les llambordes que ens recorden on 
van caure les bombes, el refugi antiaeri, els actes 
de commemoració anuals, treballs d’investigació, 
etc. I tot això és necessari perquè el passat ens ha 
de servir de brúixola pel futur i prendre conscièn-
cia per no repetir els mateixos errors, sobretot en 
dies en què sembla que el feixisme va en alça a Eu-
ropa, i en un Estat espanyol on encara resten per 
jutjar molts crims del franquisme i qui hi vol furgar 
es troba amb la negativa dels tribunals.
Tot plegat fa evident que la lluita antifeixista és 
més necessària que mai i una de les armes més 
potents amb què comptem és la memòria. És per 
això que des de la CUP vam presentar una moció 
per donar continuïtat a la campanya “Bombes 
d’impunitat” a la qual el nostre consistori ja s’havia 
adherit el 2017, quan la vam presentar per primera 
vegada. Amb aquesta es vol exigir als governs ita-
lià i alemany la seva responsabilitat institucional, 
l’acceptació del rescabalament simbòlic i material 
de les poblacions agredides i el sotmetiment de 
les seves polítiques a la garantia de no repetició.
Lluitem doncs perquè la lluita antifeixista i la 
memòria continuï ben viva en el nostre país. Per 
aconseguir-ho, haurem de ser fidels a la divisa 
d’Estellés: ens cal un poble unit, alegre i combatiu. 
A la CUP la fem nostra i us convidem a la Calçotada 
antifeixista del 19 de febrer, una jornada festiva de 
reivindicació i memòria!

L’escola catalana

Un cop més L’escola catalana ha sofert una nova 
agressió del Tribunal Suprem d’Espanya, que 
dona l’aval a la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, quan obliga tots els centres 
educatius catalans a fer un mínim d’un 25 % de les 
classes en castellà.
Aquesta sentència representa un atac més a la 
nostra llengua i cultura, que com qualsevol altra, 
hauria d’estar considerada patrimoni immaterial 
de la humanitat. Arriba en un moment en que l’ús 
del català a l’escola i al territori en general està 
baixant. Els lingüistes, els experts en la matèria, 
ens avisen que el català a diferència de dècades 
passades on s’havia avançat molt en l’àmbit social, 
especialment gràcies a la immersió lingüística 
i mitjans de comunicació, com. TV3, CatRad o 
diaris, actualment hi ha un retrocés en el seu ús.
Davant d’aquest escenari tan preocupant cal 
recordar que el model d’immersió lingüística 
és un model d’èxit àmpliament demostrat, que 
garanteix la cohesió social a Catalunya i els atacs 
reiterats a aquest model es tradueixen amb atacs 
a les llibertats de les persones.
Catalunya sempre ha estat terra d’acollida i 
ha respectat les cultures i les llengües dels 
nouvinguts, però és evident que l’estat espanyol 
no fa el mateix amb les diferents llengües i cultures 
que miren de conviure dins el seu territori.
En aquest sentit, és fàcil arribar a la conclusió 
que fins que Catalunya no tingui un estat propi, la 
seva llengua i cultura estaran en perill permanent, 
amb el risc que la convivència es vegi greument 
afectada.
No oblidem les paraules del ministre Wert quan 
va declarar que “Tenemos que españolizar los 
ninos catalanes”. Utilitzar l’escola i en definitiva, 
els docents, infants i joves per a fer mal a la 
llengua catalana, amb l’objectiu de desestabilitzar 
i fracturar la cohesió social i la convivència a 
Catalunya és del tot inadmissible, d’extrema 
gravetat, antidemocràtic i repugnant.
Des de Junts donem suport a les iniciatives que 
les direccions de les escoles i claustres escolars 
prenguin d’oposar-se i fer-se insubmissió per 
aplicar la sentència.
Malauradament anem enrere i ens fan reviure 
temps pretèrits. Nosaltres diem ben clar i català: 
PROU!
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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 presupuesto de la incerteza
 
Este año desde Cs volvimos a votar por segundo 
año consecutivo en contra del presupuesto 
municipal. El presupuesto de 2022 es el 
presupuesto de la incerteza. Nos explicamos.
El apartado de ingresos es muy incierto. Tiene dos 
pilares de en los que pivotan. Uno, es la venta del 
poco patrimonio que nos queda en Can Terrers 
buscando ingresar 900.000 € con la venta de esos 
terrenos para pagar el proyecto faraónico del par-
que lúdico-deportivo de Can Terrers. El segundo 
pilar es la previsión del Gobierno Municipal de in-
gresar 1.2 millones de € en concepto de plusvalía.
De la venta de los terrenos de momento va mal 
el Gobierno pues nadie se ha interesado y eso ya 
compromete el presupuesto en 900.000 €. El se-
gundo, el de la plusvalía, lo deberemos ir viendo 
durante el año, pero es muy previsible que ingre-
semos mucho menos.
A esas incertezas hay que añadir que el Gobierno 
prevé ingresar cerca de 1 millón de euros proce-
dentes de otras administraciones o por precios 
públicos que ahora mismo no están confirmados.
En consecuencia, hablamos de que en el peor de 
los casos puede producirse un agujero de más de 
2.5 millones de € que obligarían a dejar de gastar 
2.5 M €. 
Ante una situación de ingresos tan en el aire es 
evidente que habría que controlar el gasto. Hay 
gastos que van aumentando cada año: el de nómi-
nas y el de la devolución de los créditos bancarios 
que se van pidiendo, a los que de momento no se 
ha puesto gran remedio. Pero lo preocupante es el 
gasto que quiere hacer el Gobierno en el parque 
de Can Terrers. A nosotros el proyecto nos gusta. 
Lo que no nos gusta es la cantidad de inversión 
que el gobierno plantea en un solo año. Gastar 1 
millón de euros en un año en una sola inversión 
es un disparate que no creemos nos podamos per-
mitir. Otra cosa hubiera sido ir desarrollándolo por 
fases con un calendario de 3-4 años mínimo en su 
construcción que hiciera la inversión más sosteni-
ble para las arcas municipales. El gobierno no lo 
ha entendido así.
Por todo lo dicho y otras más que por espacio no 
podemos explicar aquí, votamos en contra

Reclamen les urgències 
nocturnes al nostre CAP!!!
Aquesta frase ha sigut titular de molts articles del 
PSC de La Garriga, ja ho vam fer al 2013, amb una 
moció conjunta amb ICV i SI ( moció que part de 
l’actual govern va votar en contra )  en la qual de-
manàvem restaurar  les urgències del nostre CAP a 
les nits. Moviment que va tenir un gran suport veï-
nal i a les xarxes socials però que finalment no va 
tenir l’èxit que esperàvem i sis mesos després vam 
perdre les nostres urgències nocturnes.
Posteriorment ho vam tornar a reclamar al 2019 
amb una altra moció que analitzava la situació de 
l’actual CAP, les seves mancances i les seves ne-
cessitats. unes necessitats que eren molt diferents 
que les del 2013, tot i que la situació encara era 
més greu i preocupant.
Arriba el 2020 i la pandèmia i tot allò que el PSC i 
altres partits polítics portàvem temps anunciant es 
converteix en una realitat. Les retallades en sanitat 
i el tancament de molts serveis als nostres CAPS 
va provocar que el sistema sanitari es tensiones 
molt més ràpid del que l’hagués fet sinó s’hagues-
sin portat a terme totes les retallades fetes entre 
2010 i 2020.
Ara 7 anys després d’aquelles reclamacions i una 
vegada comencem a sortir de la pandèmia, els 
nostres veïns i veïnes han tornat a reclamar l’ober-
tura del servei nocturn en el nostre CAP i l’augment 
de personal d’assistència.
Les mobilitzacions socials i les reivindicacions en 
xarxes cada dia son molt més presents i el PSC vol 
tornar a ser, una vegada més, un altaveu d’aquesta 
petició.
Tornarem a demanar al govern municipal que es 
posicioni a favor d’aquesta petició i tornarem a 
reivindicar al Govern de la Generalitat que atengui 
aquesta crida.
La pandèmia ens ha demostrat que no podem 
permetre seguir en la mateixa situació que fins ara, 
els nostres professionals sanitaris no poden seguir 
en aquesta situació tant tensionada ni molt menys 
cap retallada més.
El nostre Grup Municipal seguirà de molt d’aprop 
aquest tema i ens posicionarem a favor de totes 
les mobilitzacions i/o peticions que la ciutadania 
ens vulgui traslladar.
Ho vam fer al 2013, al 2019 i ara al 2021, el PSC 
sempre al costat de la millora de la sanitat pública.

Comencem un nou any. 100% serà 
amb vosaltres a peu de carrer
Després d’unes festes de Nadal, un any més, atípi-
ques, comencem un nou any. Un any que serà de-
terminant per al futur de la gestió del nostre poble. 
Un any que esperem que ens permeti deixar enrere 
la pandèmia i puguem retrobar-nos a les places i als 
carrers per explicar-vos el nostre projecte, per fer 
poble, i per sumar per la Garriga.
El nostre objectiu per aquest 2022 és estar al costat 
dels garriguencs i garriguenques. Treballar incansa-
blement per la ciutadania en un any que sabem que 
no serà fàcil. Des de 100% la Garriga ens compro-
metem a treballar per al bé comú, pel benestar dels 
nostres veïns i veïnes i per a una bona convivència 
al nostre poble. Des de govern amb els regidors no 
adscrits i a peu de carrer, volem escoltar els vostres 
neguits i desitjos per aquest nou any que comen-
cem, amb la minoria a govern, però amb treball i 
humilitat lluitarem per a fer-los complir, així com 
per a millorar el dia a dia d’aquest 2022 a la Garriga.
Volem escoltar-vos, recollir propostes i ser la vostra 
veu. Ajuda’ns a demostrar que podem fer políti-
ques, sense ser un partit polític. Entre tots i totes, 
decidirem el present i el futur de la Garriga. 
Seguim.



El
 G

ar
ri

c 
 I  

ge
ne

r-f
eb

re
r  

20
22

  I 
 n

úm
. 2

01

26

Agenda

 

      
       FINS AL 31 DE GENER
A la Torre del Fanal (C/ Can Noguera, 76)
Exposició: Quan parles fas màgia
Organitza: CPNL

       DEL 2 AL 4 DE GENER
De 10 a 13 h i de 16 a 19 h, a Can Luna,
La màgia d’Orient. Visita dels 3 Reis Mags
Organitza: Ajuntament de la Garriga

16 h, a Can Luna
L’enigma secret
Organitza: Ajuntament de la Garriga

De 17 a 20 h, a la Placeta de Santa Digna (Barri de Dalt)
Visita del patge reial
Organitza: Associació de Veïns i Comerciants del Barri de Dalt

 DILLUNS 3 DE GENER
De 16 a 20 h, a la sala gran del Casino de la Garriga
Recepció del Rei Mag Melcior i els seus patges
Organitza: Casino de la Garriga i Esther Reche

 DIMECRES 5 DE GENER
17 h, des de la rotonda del Molí de Can Terrers
Cavalcada de Reis
Consultar recorregut a www.lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 8 DE GENER i 
 DIUMENGE 9 DE GENER
19 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat 
Els Pastorets
Venda d’entrades a: www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Fem Pastorets i Ajuntament de la Garriga

 DIVENDRES 14 DE GENER
De 16 a 18 h, a l’EMAD de la Garriga
Portes obertes cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny
Organitza: EMAD de la Garriga

 DIMECRES 19 DE GENER
De 16 a 20 h, a l’EMAD de la Garriga 
Inici curs preparatori de la prova específica dels cicles d’Arts 
plàstiques i disseny
Organitza: EMAD de la Garriga

AGENDA 
Gener-Febrer

 

       DILLUNS 24 DE GENER
A l’Institut Vil·la Romana, fins l’11 de febrer
Exposició “Viacrucis en 50 estacions” - Actes de 
commemoració del bombardeig
Exposició oberta a tothom
Organitzen: Institut Vil·la romana i Associació la Garriga Secreta

 DIMECRES 26 DE GENER
19 h
Ple municipal
Es pot seguir per Ràdio Silenci
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIVENDRES 28 DE GENER
8.30 h, a l’Institut Vil·la Romana i
10 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Xerrada: La deportació als camps nazis - Actes de 
commemoració del bombardeig
Xerrada oberta a tothom
Coorganitzen: Institut Vil·la Romana i Institut Manuel Blancafort

 DISSABTE 29 DE GENER
11 h, des de la plaça de Santa Isabel
Ruta guiada: Respostes i memòries del bombardeig - Actes de 
commemoració del bombardeig
Activitat de pagament amb places limitades. Inscripció prèvia 
obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga i el Centre de Visitants

13 h, a la fossa comuna del cementiri de la Doma
Acte institucional de record de les víctimes de la guerra a la 
Garriga - Actes de commemoració del bombardeig
Organitza: Ajuntament de la Garriga

18 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Acte d’homenatge als garriguencs deportats als camps nazis - 
Actes de commemoració del bombardeig
Organitza: Ajuntament de la Garriga i la Garriga Secreta

 DIUMENGE 30 DE GENER
10.30, 11.30 i 12.30 h, al Refugi Antiaeri de l’Estació
Visites teatralitzades: la Garriga en guerra - 
Actes de commemoració del bombardeig
Activitat de pagament amb places limitades. Inscripció prèvia 
obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

11.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
La llàntia meravellosa
Espectacle de teatre familiar de Festuc Teatre
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

16.30 h, al Can Luna
Ballada d’hivern de sardanes amb la cobla 
Ciutat de Girona
Organitza: Sardanes la Gariga
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Agenda

          DIMARTS 1 DE FEBRER
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Conferència: Els orígens de Catalunya - 
VI MEMORAL SANTI CUCURELLA
A càrrec d’Enric Calpena
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DISSABTE 5 DE FEBRER
19 h, a la llibreria Strogoff
Xerrada: Montserrat Roig: la lluita contra l’oblit -
 Actes de commemoració del bombardeig
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Llibreria Strogoff

 DIUMENGE 6 DE FEBRER
Sortida a les 10.25 h, des de Granollers
Mitja marató Granollers - la Garriga - Granollers
Organitza: Associació Esportiva la Mitja

19 h, a Can Luna
Xerrada: Arqueologia dels centres de reclusió. Dels camps 
de concentració franquistes als camps de refugiats del 
segle XXI - Actes de commemoració del bombardeig
Organitza: Ajuntament de la Garriga

20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
FAM amb les Impuxibles
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat
 

 DIMARTS 8 DE FEBRER
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Conferència: Funció de les esquerres en una societat 
capitalista - VI MEMORAL SANTI CUCURELLA
A càrrec de Jordi Eduard Perales
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DISSABTE 12 DE FEBRER
11 h, al Refugi Antiaeri de l’Estació
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació - Actes de 
commemoració del bombardeig
Activitat de pagament amb places limitades. Inscripció prèvia 
obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

      DIUMENGE 13 DE FEBRER
7.30 h, des de Can Queló
Resseguiment del petit recorregut garriguenc PR-C33
Informació i inscripcions a www.cegarriguenc.cat
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat 

17.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle: Quan els crancs portin talons
Teatre familiar a càrrec d’Escarlata
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DIMARTS 15 DE FEBRER
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Conferència: Vers una societat humana i humanitzadora - 
VI MEMORAL SANTI CUCURELLA
A càrrec de Sor Lucia Caram
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DIVENDRES 18 DE FEBRER
20.30 h, al Cinema Alhambra
Cinefòrum: La professora d’història - Actes de 
commemoració del bombardeig
Organitza: Ajuntament i Cineclub la Garriga

 DISSABTE 19 DE FEBRER
11 h, des del Teatre de la Garriga - El Patronat
Ruta guiada: Per la llibertat del món. les brigades 
internacionals a la Garriga - Actes de commemoració del 
bombardeig
Activitat de pagament amb places limitades. Inscripció prèvia 
obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle: La dona del tercer segona
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DIUMENGE 20 DE FEBRER
11 h, des del Casal de Rosanes
Itinerari guiat: El camp d’aviació de Rosanes -
Actes de commemoració del bombardeig
Activitat de pagament amb places limitades. Inscripció prèvia 
obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

 DIMARTS 22 DE FEBRER
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Conferència: Té sentit parlar de bon lideratge? - 
VI MEMORAL SANTI CUCURELLA
A càrrec d’Àngel Castiñeira 
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DIMECRES 23 DE FEBRER
19 h, 
Ple municipal
Es pot seguir per Ràdio Silenci
Organitza: Ajuntament de la Garriga

La celebració dels actes pot estar subjecta a 
modificacions i anul·lacions segons l’evolució 
de la pandèmia i els canvis en les mesures 
de contenció de la COVID-19.  Consulteu la 
programació actualitzada a www.lagarriga.cat.
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Promoció econòmicaLucía Avilés Palacios, magistrada

Lucía Avilés Palacios és magistrada del Jutjat Penal número 2 de Mataró, 
professora col·laboradora de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i 
sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya. 
Té formació especialitzada en matèria de violència de gènere, col·labora 
amb mitjans i és divulgadora i ponent. A la Garriga, va participar en una taula 
rodona sobre ordres de protecció i violència institucional amb motiu del 25N.

Què vol dir que la justícia tingui 
perspectiva de gènere? Avui dia, la té?
Sense feminisme no hi ha justícia. No 
és possible ser jutge o jutgessa sense 
ser feminista. Però la construcció d’una 
justícia feminista passa per transformar el 
sistema. 
Crec que sí que la justícia incorpora la 
perspectiva de gènere, perquè jutges i 
jutgesses formem part de la societat i en 
som el seu reflex; però, per això mateix, 
no som aliens al masclisme que ho 
impregna tot, fruit de l’educació, basada 

Sense feminisme no hi ha justícia

en estereotips, que rebem tots i totes des de la infantesa.
A més, una barrera molt visible per a les dones jutgesses és el 
biaix de gènere a l’accés a la cúpula judicial. La manca de dones 
als òrgans judicials de referència impedeix el nostre lideratge i 
silencia les nostres veus jurídiques en la presa de decisions que 
poden arribar a tenir un gran impacte a la vida de les persones.

Les jutges i els jutges tenen formació en violència de 
gènere?
La formació obligatòria i transversal es recull al Pacte d’Estat 
contra la violència de Gènere, que s’ha vist frenat per la 
polarització política que vivim, i que ha repercutit en les mesures 
que es recullen al text.
La formació judicial és important per evitar la violència 
institucional que durant anys han percebut les dones i que les ha 
portat a desconfiar en la justícia. La revictimització s’ha produït 
per no actuar amb la “diligència deguda” per eliminar les barreres 
invisibles que les dones senten que han de superar per accedir a 
l’anomenada “cadena de justícia”. D’aquesta manera, i com ens va 
recordar les Nacions Unides el 1993, la violència institucional s’ha 
convertit en una forma més de violència de gènere.

Per què la violència psicològica costa tant de demostrar? 
Falten eines?
La violència psicològica és l’essència de la violència de gènere. En 
un procés penal és difícil provar-la, però no impossible. Requereix 
enderrocar l’estereotip que ens fa creure que la violència de 
gènere sempre deixa marques físiques, exigeix esprémer les 

eines jurídiques que ens dóna el sistema 
i escoltar amb empatia el relat lliure de 
les víctimes. Si en el relat de les dones 
denunciants descartem en seu judicial 
una cosa tan essencial al context violent 
com la violència psicològica patida, sota 
la premissa que la denunciant no ha 
aportat prou elements de prova, estarem 
incomplint les nostres obligacions de fer 
una investigació suficient i efectiva.

La sentència que ha dictat recentment 
condemnant un home per no passar la 

pensió alimentària ha tingut una gran repercussió. A què 
es deu?
A través d’aquesta sentència he elevat al Govern d’Espanya 
una iniciativa legislativa judicial per tal que es reconegui que la 
violència econòmica (en aquest cas es tractava de l’impagament 
de la pensió d’aliments) sigui considerada violència de gènere. 
En la realitat que veiem als jutjats, l’impagament reiterat i 
injustificat de pensions alimentàries serveix per perpetuar una 
situació de control a l’exparella, la sotmet a estrès i patiment 
psicològic, i augmenta la vulnerabilitat de filles i fills. I en tant 
que afecta a fills i filles, es converteix en violència vicària.

Què es pot fer des del món local per avançar en la lluita 
contra la violència masclista?
La millor prevenció sempre és l’educació i la formació en 
igualtat, i donar exemple als que ens envolten per consolidar 
comportaments i actituds coresponsables. 
El municipi té un paper decisiu a través de la programació 
concreta de polítiques d’igualtat i la planificació de recursos, 
especialment per a la protecció de dones i de les filles i els fills i 
l’impuls de la seva independència econòmica.

Què recomana a les dones que la pateixen? 
Que s’informin bé dels seus drets, de les maneres que tenen de 
sortir d’aquesta situació, i que ho expliquin. Que és possible sortir 
de la violència de gènere i que trobaran persones disposades a 
ajudar-les i a trencar el silenci amb elles.


