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Àmbit intervenció

Actuació per adequar l’entorn del cementiri de la Doma
Treballs per millorar l’accessibilitat i impermeabilitzar els nínxols
http://www.lagarriga.cat

Arran de les problemàtiques detectades i prioritzades
des del Pla Director per a la rehabilitació del conjunt
monumental de la Doma, durant els propers mesos,
es faran diferents intervencions al cementiri.
Es preveu adequar els accessos i els entorns per ferlos més accessibles. S’intervindrà a l’actual talús absorbint el desnivell entre l’esplanada inferior i l’accés
al cementiri amb unes grades. Aquesta estructura
podrà ser alhora una zona d’accés, una de descans i
una de públic per si es vol utilitzar la gran esplanada
inferior com a punt de trobada o com a espai per fer
actes de memòria.
L’adequació també contempla la millora dels apar-

Reparaciósense
de les façanes dels
caments de l’esplanada superior, actualment
urbanitzar i la construcció d’una vorera.
Paral·lelament s’actuarà a la part interior del cementiri impermeabilitzant les teulades dels blocs de nínxols i refent les façanes que han quedat malmeses
per l’aigua que cau de les gàrgoles.
La intervenció també preveu una actuació a la instal·lació elèctrica de l’exterior i interior de l’església.
Tota aquesta instal·lació nova es farà de manera que
quedi totalment integrada al conjunt patrimonial sense malmetre’l.
Es preveu licitar el projecte aquest novembre per valor de 250.000 euros.

Podeu trobar més informació del projecte a la pàgina web de l'ajuntament

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Les obres d’adequació del cementiri, que començaran aquesta tardor i seguiran l’any vinent, són el principi d’un
seguit d’actuacions que l’han de dignificar i millorar, fent-lo un espai que ha de ser acollidor, endreçat i sobri.”
JUNTS: “Celebrem que comencin les obres d’adequació i conservació. El conjunt medieval de la Doma, amb alt valor
patrimonial, ha de ser conservat i al mateix temps millorar el seu accés.”
Aquesta crisi que afecta de manera transversal a tota la població i a tots els sectors, concretament als comerços,
restauració i gent vulnerable, calen mesures via ajuts directes i no via augments d’impostos.”
CUP: “Amb la subvenció per la millora i l’adequació, el cementiri haurà de ser un lloc accessible i inclusiu. I d’aquesta
manera, facilitar i posar menys impediments als enterraments, les vetlles i les diferents maneres de conviure amb la mort
de persones estimades.”
PSC: “Fa un any el govern municipal es va comprometre amb el nostre grup a realitzar un manteniment del cementiri.
Celebrem que tot i arribar tard, finalment es compleixi.”
C’s: “Unes obres que són necessàries però que no entenem com arriben tan tard, gairebé quan un grup de veïns afectats pel
deteriorament dels nínxols ha denunciat el grau de deixadesa. Unes obres que el Govern va prometre fer amb l’augment
de la taxa de cementiri però que finalment fa a corre-cuita, quan els afectats han dit prou! Malauradament no creiem que
resolguin tots els problemes”.
Grup de Regidors No Adscrits: “Les actuacions que s’iniciaran amb l’arranjament de cobertes i façanes dels nínxols i més
endavant amb millores d’accessibilitat i enllumenat permetran tenir un cementiri vell molt més dignificat per a totes les
famílies que hi tenim difunts.”
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breus
Festa de la llum

Canvis a l’Oficina de Consum
Es crea un xat d’atenció directa

Posem a disposició de tots els ciutadans de la Garriga aquesta web perquè puguin
formular les seves consultes en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
Unive Abogados ha estat el despatx triat per la corporació per a oferir aquest servei
als residents.

El comerç de la Garriga donarà el tret de
sortida a la campanya de Nadal el proper 28
de novembre durant la tradicional Festa de la
Llum, que aquest any estarà marcada per les
restriccions sanitàries.
Podeu consultar la programació, a partir de
mitjans de mes, al web lagarriga.cat

Neix el MarketPlace VO
El Consell Comarcal
ha creat el Market
placeVO, una plataforma
comarcal
d’empreses del territori, amb l’objectiu de fomentar la
col·laboració entre
elles i ajudar a la
difusió dels productes que s’elaboren al Vallès Oriental. El projecte vol posar en valor
la creativitat de les empreses del territori i
el talent existent, i busca facilitar la creació
d’ocupació i la competitivitat del territori en
aquests moments de crisi. La plataforma es
pot consultar al web www.vallesoriental.cat i
actualment ja compta amb 130 empreses de
la comarca.

L’oficina de Consum de la Garriga es renova i durant els propers mesos
incorporarà diferents novetats per ampliar el seu servei a la ciutadania.
Tot i que l’atenció presencial no varia i es fa un dia a la setmana (els
dimarts de 10 a 14 h), el correu electrònic consum@ajlagarriga.cat i el
xat estarà disponible de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Una altra de les novetats del servei, és el nou espai de consum al web
municipal amb informació i articles per a la ciutadania, un apartat de
formació i l’enllaç directe al xat telemàtic.
L’Oficina de Consum té la funció d’informar i orientar a les persones
consumidores sobre l’exercici dels seus drets; gestionar i tramitar
queixes reclamacions i incidències; i realitzar processos de mediació
sobre conflictes relacionats amb el consum.

Nova web del Fem Poble
Espai per dinamitzar el comerç local

informació més rellevant de manera ràpida i dinàmica
tant per a les persones professionals com per a les
consumidores. Nous mapes interactius per a la ubicació
del mercat i zones d’aparcament, un nou directori per
trobar tots els comerços i saber com contactar amb ells
i un nou apartat on es recull tota la informació oficial que
afecta al funcionament dels comerços i negocis són alguns
apartats del web. El comerç de la Garriga també hi podrà
trobar enllaços d’interès i la cartelleria del projecte per
descarregar.
Paral·lelament, se segueix treballant el Pla Estratègic
de Xoc, que es va iniciar el mes d’abril amb la crisi de la
Covid-19. A través de grups de treball formats per diversos
agents s’estan analitzant quines són les necessitats del
teixit econòmic i comercial de la Garriga.

La plataforma per a la dinamització del teixit econòmic de
la Garriga, Fem Poble, estrena web.
L’espai (fempoble.lagarriga.cat) vol facilitar l’accés a la

El projecte també està preparant uns vídeos promocionals
per fer arribar a la població la importància de comprar al
comerç local.
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Suport a la #CulturaSegura
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El Teatre programa cinc activitats durant el novembre

El Terra de sons es reprograma aquest novembre
Desena edició del festival garriguenc de música d’autor
L’entitat garriguenca La Gatzara recupera la programació que va haver d’ajornar per la Covid i reprograma els concerts del Festival Terra de Sons.
El Festival, que ha fet diferents modificacions per
la pandèmia (canviar els horaris i limitar les localitzacions a la Doma), es manté fidel a la seva
filosofia: donar l’oportunitat de viure, al costat de
casa, actuacions de les veus més prometedores
i les d’artistes consagrats del panorama musical
català.
Com sempre, el Teatre de la Garriga-El Patronat
acollirà un dels concerts. En aquest cas, farà pujar a l’escenari l’Anna Roig & Àlex Cassanyes Big
Band Project amb 14 músics que faran un homenatge als grans autors francesos com Jacques
Brel, Claude Nougaro, Serge Gains-bourg i Barbara.

Quan parles fas màgia
Nova campanya del Voluntariat per la Llengua
Sota el lema “Quan parles
fas màgia” es presenta una
nova edició del Voluntariat
per la Llengua, que pretén
fer créixer el domini oral
del català dels aprenents
lingüístics a partir de la conversa setmanal amb una persona voluntària.
A la Garriga, les persones interessades a participar-hi poden contactar amb
l’Oficina de Català enviant un correu a lagarriga@cpnl.cat

De mica en mica
s’omple la pica
Sabríeu dir-nos quina de les tres
opcions defineix la frase feta que
us proposem?

El vigilant nocturn que van contractar no feia res més que seure i
pesar figues.
Què significa PESAR FIGUES?
1.- Controlar el pes de les figues.
2.- Fer una dormideta.
3.- Vigilar atentament.

L’Oficina de Català de la Garriga
es troba al núm. 79 del carrer
Negociant (93 860 59 94). També
s’hi pot contactar a través del
correu electrònic lagarriga@cpnl.
cat i del seu perfil de Facebook.
Solució: la resposta correcta és la número 2.

El Teatre de la Garriga,
que aposta per la #CulturaSegura, segueix programant aquesta temporada totes aquelles
propostes ajornades per
la Covid i n’incorpora de
noves.
L’equipament municipal,
que segueix fil per randa
les mesures de seguretat sanitàries vigents a
cada moment, té previst
programar 5 activitats
com el concert Suite TOC núm. 6, de Les Impuxibles amb Clara Peya (dia 7);
el concert La tendresse, d’Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project dins
el Festival Terra de Sons (dia 14); el cinefòrum Las muertes chiquitas (dia 21) i
l’espectacle Degénerate mucho de Las XL (dia 28) dins el programa del 25 N i el
clown Marcel Gros (dia 29).
Les entrades estaran a la venda a teatrelagarriga.cat. Alguns espectacles
comptaran amb activitats complementàries per a infants als qual s’hi poden
inscriure a info@teatrelagarriga.cat.

breus
Castanyada Covid
La castanyada a la Garriga se
celebrarà en un format molt reduït per
la Covid. S’ha anul·lat la castanyada de
la plaça de l’Església, que organitzava
el Centre Excursionista. Només es
couran castanyes al barri de Dalt de
les 17 a les 20.30h, a la plaça de la
Font de Santa Digna (31 d’octubre);
es farà la nit de castanyada del
Cineclub al Cinema Alhambra amb la
projecció del Baile de los vampiros (31
d’octubre) i se celebrarà el tradicional
Túnel del Terror en format molt reduït
(7 de novembre).
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breus
Programació de tardor

Malgrat no disposar encara d’un espai
físic propi (després del tancament del
local del carrer Sant Francesc), l’Àrea
de Joventut segueix oferint propostes
per a nois i noies de la Garriga.
Aquesta tardor, ha programat diverses activitats de dinamització jove i
cursos de monitoratge, de so i llum i
de producció musical, entre d’altres.
També brinda assessorament acadèmic i laboral.

Curs de coaching
La 2a edició del curs de coaching per
a persones aturades va començar
a mitjans d’octubre. És un curs de
20 h de durada, subvencionat per
la Diputació de Barcelona, que vol
donar eines i metodologies per tal
que l’alumnat pugui, a partir del seu
autoconeixement de competències i
limitacions, avançar en el seu desenvolupament personal i professional.

Portal d’entitats

El Portal d’entitats de la Garriga,
que estava sota el paraigües de la
Diputació de Barcelona, ha deixat
de ser actiu aquesta tardor. La
informació de les associacions del
poble es pot trobar ara a la web
municipal participa.lagarriga.cat

Reenganxar-se a l’estudi
Dotze nois i noies de més de 16 anys
sense l’ESO volen tornar a estudiar
i per aquest motiu s’han apuntat al
curs que s’ofereix des de l’EME. Un
cop assolit, els permetrà presentarse a les proves d’accés a Grau Mitjà.

La companyia La
6 Baldufa, premi
Nacional, a les activitats ACE
Actuaran amb l’obra Mon pare és un ogre davant
alumnat de 1r d’ESO
La companyia La Baldufa, que acaba de guanyar el Premio Nacional de
Artes Escénicas para la Infancia y la
Juventud 2020, actuarà davant l’alumnat de 1r d’ESO dels instituts Manuel
Blancafort i Vil·la Romana i de l’escola
Sant Lluís, en una proposta del projecte municipal ACE.
La companyia, que a més, va guanyar
el Premi a la Millor Interpretació Masculina a la Fira de FETEN de Gijón, considera que “cal abocar l’espectador a ser
crític i reflexiu davant una història, sigui quina sigui la seva edat”
Aquesta serà una de les companyies que pujarà dalt de l’escenari del Teatre durant
aquest curs, tot recuperant les activitats d’ACE que van quedar pendents el trimestre
passat per la pandèmia.
La part de tallers d’art del programa d’Activitats Culturals per a les Escoles (ACE)
també se seguirà fent mantenint els grups bombolla que hi ha als centre educatius.
La temàtica d’aquest curs és El cos i l’art. A través de les obres d’artistes com Yves
Klein, Antoni Tàpies, Artemisa Gentileschi, Vincent Van Gogh, Alberto Giacometti,
Sofonisba Anguissola, Margaret Burroughs i l’art clàssic de Grècia i Roma, l’alumnat
tindrà l’oportunitat de conèixer la representació del cos humà en l’àmbit artístic al
llarg de la història i quina és la relació amb el context social, ideològic i moral de
cada moment.

Nova figura de dinamització juvenil
L’Àrea de Joventut s’acosta als espais d’oci del jovent
Des de mitjans d’octubre, el jovent de la Garriga compta amb un nou professional de joventut. Es tracta d’un
dinamitzador juvenil que treballa per detectar les seves
demandes i fomentar la seva participació en activitats
i projectes. El dinamitzador també treballarà per conscienciar als i les joves de la situació d’emergència sanitària. La seva tasca es coordinarà amb la tècnica del Pla
C17, així com amb la policia local i tots aquells agents de
primera i segona línia que estan en contacte amb aquest
sector de la població.
El projecte s’emmarca dins de l’eix “Gaudir de la Garriga” del Pla Local de Joventut
i forma part d’una sèrie d’accions vinculades a la taula jove interdepartamental que
vol, entre d’altres accions, desenvolupar activitats d’oci alternatiu i executar treball
al carrer. El projecte té com a punt de partida la campanya engegada aquest estiu
pel Pla de Drogues C17, “Escull el teu rainbow”.

Ràdio Silenci presenta la nova temporada
Estrena un programa íntegrament en anglès
L’emissora municipal de la Garriga va presentar la nova temporada, apadrinada pels
membres de la primera Ràdio Silenci, la que va emetre del 1983 al 1986. Garriguencs
i garriguenques que van fer ràdio als anys 80 (com Jaume Terricabras, Josep Mas,
Isabel Llimargas, Pep Miró, Carles Vilaseca, Ernest Boix i Anna Barberi) van explicar
experiències i anècdotes d’aquella època a la recta final d’un programa especial que
va servir per explicar totes les novetats de la nova graella.
A part del programa estrella, l’Infogar, la graella es complementa amb espais fets
pels més de 50 col·laboradors, programes d’altres emissores, una cuidada radiofórmula i 18 càpsules breus. Una de les novetates és l’Speak up, un espai fet íntegrament en anglès i presentat per Fergal Lee, que es pot sentir els dimecres a dos
quarts de nou del vespre.

ELGARR IC | notícies

7

Visibilitzar les violències invisibles
Programa d’actes pel 25 N
Fer visibles les violències més invisibles serà l’objectiu de
la campanya del 25 N a la Garriga, que commemora el Dia
Internacional contra les violències masclistes.
Actualment tothom condemna l’assassinat i les agressions
físiques. Però el que molta gent no percep és que les
humiliacions en públic o en privat, el menyspreu o el xantatge
emocional són també violències masclistes ja que actuen
a escala psicològica. Segons les persones expertes, per
entendre la violència física cal fixar-se en tot el que passa
abans i no es pot explicar d’una forma desconnectada: per
una banda assassinats o feminicidis, i d’una altra, la resta
de formes.
Per ajudar a prendre consciència del contínuum de violències
i de que es tracta d’un fet estructural, des de l’Ajuntament
s’han programat diferents activitats. A partir d’aquí, es
podran fer accions per prevenir-les, detectar-les i oferir, a
les víctimes, l’atenció necessària per a la seva recuperació.
Per assistir a les activitats, que compliran totes les mesures
sanitàries establertes, caldrà inscripció prèvia. Podeu trobar
més informació a l’agenda d’aquest butlletí i al web municipal
lagarriga.cat

breus
Coaching amb cavalls

Enquesta sobre coeducació

Ruta de les dones

Coeducació

·IGUALTAT · RESPECTE · INTEGRACIÓ

Algunes de les dones del grup d’Apoderament de Dones del SIAD realitzen sessions de coaching amb cavalls. Durant els tallers es fa treball
personal mitjançant el contacte amb
el cavall amb la finalitat de reforçar
l’autoestima, sentir-se en harmonia
i trobar motius per tornar-se a il·lusionar. La interacció amb els cavalls
els permet prendre consciència del
seu moment vital i fixar objectius a
assolir.
El SIAD és el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones de la Garriga on
es realitza la primera acollida a dones víctimes de violència masclista.
El servei també ofereix assessorament jurídic i atenció psicològica.

Per tal de tirar endavant un projecte
global de coeducació, des de l’Àrea
d’Igualtat i l’Àrea d’Ensenyament s’han
elaborat diferents enquestes dirigides a professorat i a les famílies per
conèixer el nivell d’implementació i les
expectatives respecte a aquesta acció
educativa.
La coeducació proporciona a tota la
comunitat educativa estratègies per
prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc
i per facilitar la detecció prematura de
relacions abusives.
L’enquesta a les famílies es pot contestar durant tot el novembre al web
municipal.

El proper 29 de novembre i dins el
programa del 25N s’inaugurarà la
ruta de les dones.
Aquest itinerari neix amb la intenció
de donar a conèixer el paper que han
jugat les dones al llarg de la història
del poble, quines activitats feien,
quins rols els ha tocat tenir i com la
invisibilització i la infravaloració de
tot allò que té a veure amb les dones,
els ha suposat una càrrega afegida a
la història de cadascuna.
La ruta començarà al Centre de Visitants i anirà fins a la plaça Narcisa
Freixas.
Per participar-hi caldrà inscripció
prèvia a info@visitalagarriga.cat o al
610 477 823.
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Un aiguat històric
150 litres en menys d’1 hora

La tarda del 23 de setembre van caure a la Garriga entre 80
i 150 litres per metre quadrat en menys d’una hora.
Acompanyada de vent i calamarsa, la tempesta va causar
inundacions i desperfectes a diversos punts del municipi.
L’aigua va acumular-se, sobretot, als barris de Montserrat,
Ca n’Illa, la carretera Nova i les Roques, on va inundar cases i establiments. En alguns moments, fins i tot es va emportar cotxes.
La tromba d'aigua va inundar diversos equipaments, entre
ells l'escola Els Pinetons, la pista 1 i la 2; va fer baixar torrentades al barri dels Tremolencs i al torrent de Planidura, i va provocar la caiguda d'arbrat. La força de l’aigua va
arrossegar la terra i hi va haver desprendiments a l’autovia,
al talús de Martí l’Humà, al carrer Marinada, al camp de
conreu de la rotonda del carrer Barcelona i a Can Borbó,
entre d'altres punts.
La tempesta va coincidir, a més, amb l’hora de sortida de
les escoles del municipi, fet que va comportar moltes dificultats a les famílies, que no hi podien arribar, ja que la
mobilitat no era possible.
Arran de la situació es va tallar la C17, molt afectada per
l’aigua, i la carretera Nova, on els bombers van haver de retirar l’aigua que cobria la via. També hi va haver afectacions
de la línia de tren, i la circulació va quedar suspesa.
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Tasques de neteja

Actuacions previstes

Les tasques de neteja i reparació de la via pública van ser
continuades des de primera hora dels fets, i encara segueixen. Hi van treballar dotacions de Bombers de la Garriga, Mollet, Granollers i Terrassa; Protecció Civil de la Garriga, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, l’Ametlla del
Vallès o ADF Congost Montseny; la Policia Local, Mossos i
el personal municipal.
També es va comptar amb la col·laboració de moltes persones voluntàries i de veïnat, a qui l’Ajuntament agraeix la
seva feina i esforç.
A la carretera Nova, un dels punts més perjudicats per la
tempesta i on es van inundar garatges sencers d’almenys
18 cases i baixos de molts comerços, el consistori hi va instal·lar contenidors addicionals per facilitar la neteja.
L'Ajuntament va habilitar un formulari per donar suport a
les persones a l'hora de gestionar les assegurances i per
poder comptabilitzar millor els desperfectes.
També es van fer actuacions al clavegueram del torrent
Plandiura i el polígon de Can Terrers ja que la pluja va
arrossegar sorra i pedres a l'interior dels túnels de la xarxa.
L'objectiu de l'actuació era evitar que s'obstruís el canal,
tot desfent el "tap" que havien provocat les inundacions.

A petició de l’Ajuntament, Protecció Civil va revisar i realitzar un informe de tots els torrents i estructures vulnerables
que van quedar col·lapsats amb sorra i restes d’arbres.
Es preveu que l’ACA faci actuacions urgents a 4 torrents del
municipi: a Can Torre de la Riba, al torrent de Can Queralt,
al torrent Plandiura i al Torrent de Malhivern.
Paral·lelament, des de l’Ajuntament s’ha demanat una
subvenció per recuperar els marges del riu des del torrent
Plandiure fins al pont de la Doma.
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breus
Àlex Valiente al Consell Comarcal

Conèixer la Garriga al teu aire
El Centre de Visitant ofereix audioguies

Àlex Valiente, regidor de la Garriga,
ha estat nomenat
nou conseller de
Turisme del Consell
Comarcal, després
de la renúncia presentada pel fins ara conseller, Carles Fernández. La seva tasca principal serà desenvolupar polítiques que
ajudin a millorar la difícil situació del
sector turístic arran de la pandèmia
provocada per la Covid-19.

La Garriga del segle XVIII

Ja han començat els treballs per reconstruir en 3D com era el nucli de la
Garriga a l’inici del segle XVIII. El projecte, liderat per l’Ajuntament, compta
amb l’assessorament de l’historiador
Jordi Llimargas i la feina de l’expert
en reconstrucció virtual Josep Ramon
Casals.

El Centre de Visitants s’adapta a les peticions del seu públic i des de mitjans
d’octubre ofereix les audioguies Izitravel.
Es tracta d’un producte turístic gratuït que permet, a la persona visitant,
conèixer al seu ritme 7 itineraris pel municipi.
A través de l’aplicació mòbil, es pot fer una passejada a mida pels espais
més emblemàtics del poble sense estar pendents dels horaris d’obertura
de l’equipament i anar escoltant, a cada parada, quina és la informació més
destacada d’aquella localització.
Amb els itineraris izitravel, les persones visitants poden descobrir la
història de les cases modernistes, conèixer la transformació de l’entorn
rural i esbrinar els secrets que amaguen alguns racons de la Garriga, entre
d’altres.
Les audioguies es poden consultar a través del web izi.travel/es o baixant-se
l’aplicació directament al mòbil.

Les Jornades Modernistes s’adapten a la Covid
Èxit de les activitats tot i l’aforament reduït

Les diferents activitats organitzades per les Jornades Modernistes, que es van fer del 10 al 12 d’octubre passat, van
complir les expectatives i, malgrat el mal temps i la Covid, van exhaurir totes les places reservades.
Dues van ser les novetats d’aquesta edició: la visita teatralitzada als jardins de Can Barbey, que visibilitzava el paper
de les dones a la societat garriguenca de l’època i l’escape modernista, que va permetre als grups participants trobar,
després de diferents proves, l’última cançó de la pedagoga de la Garriga Narcisa Freixas.
El comerç del poble també es va unir a la celebració amb aparadors decorats amb vestits d’època cedits per l’entitat
La Garriga Modernista.

ELGARR IC | notícies

11

Protecció de l’entorn natural de Can Poi
El Ple aprova una modificació puntual del Pla General
El Ple del mes de setembre va aprovar inicialment
la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbanística (PGOU) al sector B4 del
municipi.
Aquesta modificació consisteix en la desclassificació del sòl, que passa a ser no urbanitzable.
D’aquesta manera, es vol protegir l’entorn natural del municipi, especialment a la zona de Can
Poi, a tocar del pla del Montseny.
Així, el sòl passa a qualificar-se en part com a
C1 Agrícola, i en part com a C2 Forestal. Pel que
fa a les parcel·les existents a l’avinguda Santa
Margarida, queden classificades com a sòl urbà
consolidat, ja que es considera que compleixen les condicions del sòl urbà consolidat i es troben davant d’un vial
urbà.
La seva aprovació comporta la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats d’iniciativa privada i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització a la zona; l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o d’ampliació d’activitats o
d’usos concrets en tot l’àmbit afectat per la modificació puntual.
L’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU al sector B4 de Can Poi va rebre els 15 vots a favor d’ERC
amb Acord, Junts, PSC, C’s i Grup de Regidors No Adscrits, i 2 abstencions de la CUP, que va manifestar dubtes
sobre la qualificació de les finques existents a la zona i sobre com la regulació que se’n proposava podia afectar la
protecció de la zona de cara al furtur.

breus
Obres al forn de Can Terrers

Habitatge protegit

Segueixen els treballs per reconstruir la volta d’accés i de la fogaina del forn de calç de Can Terrers.
Una vegada reconstruït, es taparà
la càmera de combustió i només es
deixarà a la vista la part d’accés.

L’Ajuntament ha aconseguit la titularitat d’un solar a la plaça de la Pau per
poder-hi construir una quinzena d’habitatges protegits.
D’aquesta manera, la Garriga comptarà amb 2 zones (aquesta i la de Can
Noguera) per a edificar-hi habitatge de
protecció oficial en els propers anys.
L’acord amb la constructora també
passa per ampliar la zona verda, perquè el carrer peatonal previst sigui de
titularitat pública.
L’empresa també s’ha compromès a
replantar les oliveres que hi ha actualment al solar.

Actuació al clavegueram
En els propers mesos es preveu fer
l’actuació necessària per connectar
el clavegueram de sortida al barri
de Montserrat. De moment, durant
el novembre s’iniciarà el procés de
licitació dels treballs que també suposaran afegir reixes interceptores
a tots els carrers perpendiculars al
Passeig. Amb aquesta mesura es
podrà repartir la recollida d’aigua i
evitar que aquesta es concentri tota
al tram baix del carrer Banys.
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Ple d’Ordenances

Ordenances Municipals

L’habitatge: un dret convertit
en privilegi, també a la Garriga

Aquest mes torna a haver-hi ple d’ordenances fiscals. Això és el ple en què es decideixen els impostos de la Garriga. Aquest
any l’equip de govern es veu obligat a fer
una proposta per apujar els impostos a tota
la població, en tres fronts: IBI, taxa de recollida d’escombraries, i taxa de clavegueram.
A partir de les ordenances que portem al
plenari, l’impost de béns immobles (IBI)
s’apuja un 2,39% en tots els habitatges;
això vol dir que s’incrementarà una mitjana
de 10 €. De fet, aquells habitatges que fins
ara pagaven, 200 €, a partir d’ara, pagaran
204,78 €; els que pagaven 1.000 €, a partir
d’ara 1.023.90 €...
La taxa de residus urbans (T08), sofreix una
pujada a causa de l’adequació de les tarifes
del servei comarcal de recollida, que passa de 22,45 € a 49,39 €, deixant una quota
resultant de la taxa de residus urbans que
passa de 161,38 € a 188,32 €.
Finalment, la taxa de clavegueram (T15),
tindria un increment que dependrà del consum d’aigua de cada domicili. Si la quota
anterior per a ús domèstic era de 0,117 €/
m3, ara serà de 0,216 €, i per a l’ús no domèstic, passem de 0,174 €/m3, a 0,322 €/
m3. El que motiva aquesta pujada, és que la
taxa ha de reflectir el cost real del servei de
clavegueram i, fins ara, només es recaptava
el 50% dels costos. A partir d’ara ens acostem al 90%. Això, en termes generals, vol
dir que una família que fins ara pagava una
taxa de 10€, ara passarà a pagar uns 18,40
€, o bé un rebut que fins ara tributava 20 €,
ara passarà a tributar uns 36,80 €.
El govern municipal ja fa temps que ho està
avisant: ens vam trobar unes finances absolutament desequilibrades pel que fa als
ingressos i les despeses, això vol dir que
gastem molt més del que ingressem i si,
d’una banda estem treballant en trobar solucions al gruix dels ingressos, necessitem
reequilibrar els nostres impostos per poder
mantenir el nivell de servei que teníem fins
ara i, si pot ser millorar-lo.
Les grans despeses en serveis que tenim
són neteja urbana, neteja d’instal·lacions i
recollida d’escombraries. Hem hagut d’augmentar forçosament aquests contractes,
perquè no arribàvem, ni de lluny, als nivells
desitjables de satisfacció. Hi estem posats
molt intensament. Algunes millores ja han
arribat i ben aviat també començarem a trobar-ne d’altres.

Per segon any consecutiu, hem arribat al ple
municipal d’ordenances després que el govern
municipal hagi fet una proposta d’increments
de taxes i impostos, que no agrada a ningú.

El passat setembre, verificat.cat publicava
un article sobre pisos buits a mans de grans
tenidors a Catalunya. A la Garriga n’hi ha un
total de 50 que formen part dels 747 habitatges buits del cens del 2011 de l’IDESCAT.
D’aquests, només 110 consten al Registre de
Pisos Buits de la Generalitat. Tot plegat en un
municipi on el lloguer mitjà se situa al voltant
dels 730 € al mes.

L’any passat ja vam tenir l’espectacle d’un
ajornament del ple, per a poder debatre les
ordenances perquè no comptaven amb cap
suport. Enguany hi arriben gràcies al suport
garantit dels quatre regidors trànsfugues, avui
a l’equip de govern.
Per cert, quatre regidors que l’any passat van
tenir un discurs, com a mínim, bel·ligerant i
molt contundent cap al govern d’ERC. Tot el
quèe aleshores defensaven, s’ho han tirat a
l’esquena i han claudicat davant aquesta nova
pujada de taxes i impostos.
Com és habitual el nostre grup, ha fet arribat a
l’equip de govern algunes propostes encaminades a no pujar les taxes i impostos.
Tal i com proposàvem en el nostre programa
electoral, aquest és el nostre eix i compromís
amb la ciutadania. A partir d’aquí, podem recollir i atendre les necessitats que en cada cas
i cada any es presentin per poder garantir els
serveis als garriguencs i garriguenques.
El nostre grup està totalment en desacord,
amb l’increment generalitzat dels impostos
que planteja l’equip de govern. Tenim al davant una greu crisi econòmica, que ja estem
patint i patirem, en un context d’absoluta incertesa.
Molts ciutadans i ciutadanes tenen serioses
dificultats per assumir el seu dia a dia perquè
han perdut la feina, estan sota un ERO o han
de viure amb sous precaris. Entenem doncs,
que no és el moment de fer cap tipus d’augment de la pressió fiscal a la ciutadania.
El govern municipal s’ha endeutat més, gestiona pitjor i incrementa els impostos a la ciutadania, i seran els ciutadans de la Garriga
els que hauran d’assumir aquest deute en els
propers 10 anys.
Junts per la Garriga, proposem una major flexibilitat en els pagaments del calendari fiscal,
impost de circulació en clau de sostenibilitat,
bonificació en habitatges i comunitats de veïns
que instal·lin punts de recàrrega de vehicles
elèctrics, racionalització de la taxa d’urbanisme, taxa per caixers automàtics, bonificació
de l’IBI per desastres meteorològics, baixar
la taxa de residus fins la implantació del nou
sistema de recollida i bonificacions socials per
la majoria dels tributs.
Des de Junts per la Garriga treballem i treballarem, com ho hem fet fins ara, per un municipi
on les empreses puguin créixer i emprendre
sota les millors condicions econòmiques possibles i els seus habitants tinguin l’Ajuntament
al seu costat per atendre les seves necessitats.

Aquestes estadístiques són sovint qüestionades inclòs per responsables polítics per la
dificultat que representa elaborar-les i actualitzar-les. Un greuge sobretot per a municipis
mancats de recursos per definir polítiques
públiques d’habitatge. Així, el problema persisteix i es va fent més gran. L’existència de
pisos buits és una de les principals raons de
l’especulació i l’augment de preus en el mercat de l’habitatge, inaccessible per a la majoria però sobretot per a joves en edat d’emancipació.
Davant d’aquesta situació, alguns municipis
opten per fer ús del dret a tanteig i retracte,
crear borses públiques de lloguer social, oficines de mediació, bonificacions en l’IBI per
propietats que hi participin, o augments de
l’IBI dels habitatges buits com a penalització.
Mesures assumibles des de l’àmbit municipal
per tal d’incidir en la dinàmica del mercat de
l’habitatge.
Una altra manera de regular el mercat és diversificar-ne l’oferta. La iniciativa privada no
ha d’imposar la lògica del benefici individual o
de l’especulació en els preus del mercat. Donar suport a cooperatives d’habitatge, a iniciatives d’habitatge col·lectiu o de masoveria
urbana per exemple, però sobretot ampliar el
parc públic d’habitatge són mesures urgents.
Adquirir habitatge públic ha de ser una prioritat. L’habitatge públic a Catalunya no arriba al
2%, mentre que a ciutats com París o països
com Dinamarca, representa el 20% del mercat. A la Garriga de fet, no s’ha adquirit cap
habitatge públic malgrat que el problema de
l’elevat preu del lloguer fa temps que obliga
el veïnat a marxar del municipi. La resposta:
no hi ha recursos suficients. Però la veritat
és que no ha estat mai una prioritat, no s’han
aprofitat recursos d’entitats supramunicipals,
ni s’ha espremut al màxim el que s’estableix
en l’article 57.3 de la Llei d’Urbanisme on
s’obliga les noves promocions privades a
destinar, almenys, el 30% a ampliar el parc
públic.
A la Garriga urgeixen polítiques públiques en
matèria d’habitatge per evitar anar a remolc
de les iniciatives privades. Cal que el dret a
l’habitatge esdevingui una prioritat perquè
és un dret i no un privilegi.
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Jordi Pubill (regidor no adscrit)
Joan Esteban (regidor no adscrit)
Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)

Ordenances fiscals 2021:
Una volta més de rosca a la
ciutadania i a les empreses
Enguany amb l’estabilitat que té el govern
municipal d’ERC + Els regidors/es trànsfugues, la proposta d’ordenances fiscals del
govern no ha necessitat el pacte amb la oposició com va ser necessari amb les ordenances de 2020.
Som conscients que en un any la situació ha
canviat moltíssim i que la COVID19 ha portat en si, una forma diferent de fer política.
Mentre uns esperàvem més ajudes cap a les
famílies i a les empreses, sembla ser que el
govern municipal ha decidit exercir encara
més pressió fiscal, per recuperar la malmesa
economia local.
El nostre vot va ser decisiu per a tirar endavant l’any passat les ordenances vigents en
aquest 2020. En aquell moment i sense la
pandèmia a la vista el PSC va creure necessari actualitzar alguns dels impostos, sempre amb compromisos per aquelles famílies
més vulnerables o amb 50.000€ d’ajudes a
les contractacions en el cas de les empreses. O per exemple en la taxa del cementiri,
amb un compromís d’un pla integral de manteniment que a hores d’ara encara no s’ha
començat a executar.
Un any després ens trobem que aquests
compromisos en la seva majoria no s’han
complert.
En primer lloc hem demanat sense èxit la
convocatòria de la comissió de seguiment
dels acords polítics, perquè se’ns expliqués
en quin moment estan aquells compromisos que el govern municipal va adquirir amb
el nostre grup d’ajudes a les empreses i les
famílies. No ha fet falta ja que en la sessió
de presentació de les ordenances, ja ens van
reconèixer que no s’havien realitzat, escudant-se en el romanent positiu de tresoreria,
quan des del nostre grup polític els hi vam fer
veure, que les partides estaven dotades i si
no s’ha fet, ha estat per manca de voluntat
política.
En segon lloc no podem estar d’acord amb
la pujada de l’IBI, de la taxa del clavegueram
i de la taxa de residus. No és el moment, els
nostres veïns i veïnes ja tenen una situació
econòmica complicada com per donar una
volta més de rosca a les seves butxaques.
Els Socialistes seguirem treballant d’aquesta
forma per tal d’aconseguir que les ordenances i les taxes del 2021 no comportin cap
augment. S’han d’establir prioritats i ser realistes amb la situació que estem vivint i amb
els nostres pressupostos. Estem segurs que
no hi anirem sols amb aquestes propostes
al plenari.

Cirurgia contra les inundacions
a la Garriga
L’aigua de la forta tempesta que va castigar
la Garriga el passat 22 de setembre ha fet
que tornin a sortir a la superfície els problemes d’inundacions que tenim al nostre municipi. Si bé és cert que va caure una quantitat d’aigua descomunal, també és cert que,
dels molts llocs afectats, n’hi ha tres que
destaquen per la seva gravetat i que afecten
els mateixos veïns de sempre, ja que allà
sempre hi plou sobre mullat: el tram sud
del carrer Banys, la Carretera Nova –entre
el carrer Satèl·lits i la cruïlla amb el carrer
Banys– i l’escola Els Pinetons.
Tenim, doncs, molt ben definits els diagnòstics de perquè s’inunden aquestes zones
principalment. Diagnòstics que han estat
tractats amb medicació, tot creient que no
era necessari acudir a la cirurgia quan tot
indica que la cirurgia –per costosa que sigui– és imprescindible, i ara cal que els cirurgians actuïn i operin.
És evident que l’Ajuntament no té els recursos econòmics per resoldre els problemes
de les inundacions. S’ha de dir, tornant al
símil, que l’Ajuntament té per pagar medicaments però no per a la cirurgia que s’ha
d’aplicar. En breu –sembla– es farà una intervenció al clavegueram més afectat, però
és un remei parcial perquè la solució integral val molt més que els 300.000 euros que
es van a invertir gràcies a un crèdit bancari.
Ens cal la participació de Diputació i Generalitat, sí, la Generalitat que tan abandonat
té aquest municipi des de fa massa temps.
Tornant a l’escola Els Pinetons, no podem
esperar gaire més. És descoratjador escoltar setmanes enrere al director dels Serveis
Territorials d’Educació, Pere Masó, dient
que el Departament “encarregarà un estudi per poder discernir quin és el problema
amb les inundacions”. S’encarregarà? Però
és que no saben encara què dimonis passa amb aquesta escola, on la setmana que
ve o la següent, si hi ha un nou episodi de
pluges intenses, la seva comunitat educativa tornarà a patir? Entre que s’encarrega
l’estudi, s’estudia i s’actua, Els Pinetons pot
haver-se inundat vagi vostè a saber quantes vegades més! Amb un agreujant preocupant: l’estat de l’estructura de l’escola.
Tanta aigua a parets, sostres, terres… pot
ocasionar una desgràcia. S’ha d’actuar ara.
No ens podem permetre perdre temps a tramitar informes que poden trigar setmanes o
mesos. Com a Ajuntament, hem de trucar
cada dia al Departament d’Ensenyament si
és necessari.
És un deure moral dels polítics de la Garriga
que els veïns i veïnes afectats no se sentin
sols i això només ho aconseguirem –insistim– amb fets i no paraules, amb cirurgia i
no amb mesures pal·liatives.

Auto responsabilitat, ajudes i
directrius sense sensació
d’improvisació
Davant de la situació tant complicada que
malauradament de nou ens trobem amb
aquesta maleïda pandèmia, els quatre regidors no adscrits volem utilitzar aquest espai
per fer una crida a l’auto responsabilitat del
conjunt de veïns i veïnes del nostre poble.
Ara més que mai ens cal ser conscients d’on
venim i preservar la nostre pròpia salut i la
de la resta del nostre entorn.
La tardor ens ha vingut acompanyada de
la segona onada de COVID i sobretot, ens
ha vingut acompanyada d’un seguit de mesures per part del Govern de la Generalitat,
que al nostre parer, a part de que puguem
considerar-les més o menys efectives, han
arribat als nostres veïns i veïnes donant
sensació d’improvisació i desgovern. A part
de la incertesa ja de per si instal·lada a la
nostre societat des de fa mesos, demanem
si-us-plau que no hi sumem la sensació
d’improvisació en algunes mesures que
afecten directament a la salut econòmica de
la nostre societat.
Ens preocupa i molt el tancament de bars
i restaurants del nostre municipi i la repercussió econòmica i social que se’n derivarà.
Un sector que estava fent molt bona feina
i seguia tots els protocols sanitaris exigits.
Esperem que amb el nou estat d’alarma i el
toc de queda ben aviat puguin tornar a obri
i donar-nos el gran servei que sempre ens
donen.
Hem de ser conscients que la situació durant les properes setmanes serà complicada. De fet, sabíem des d’abans de l’estiu,
anunciat pels experts, que durant la tardor
tindríem una segona onada. Els Ajuntaments són estructures bàsiques per fer front
a aquesta pandèmia i és per això que necessitem disposar de les eines necessàries
per donar cobertura, amb anticipació, a les
situacions que s’esdevinguin durant els propers mesos.
Creiem que els protocols que ara s’estan
“estudiant” des del Govern de la Generalitat,
haurien d’haver-se previst ja fa força mesos.
Tot i no tenir President a la Generalitat, i
tenir un govern amb data de caducitat, cal
deixar de pensar en les properes eleccions.
Per respecte als nostres veïns i veïnes.
Cal deixar de fer política, per fer poble.
Anem tots a una, pel bé col·lectiu i per fer
front al moment tant complicat que ens toca
viure. Salut.
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DISSABTE 31 D’OCTUBRE

de 17 a 20.30 h, a la Plaça de la Font
de Sta. Digna
Castanyada Popular
Organitza: Barri de Dalt
DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE
a les 11 h, des del pàrquing de la
Doma
Itinerari Guiat: “Coses de Bruixes”
Organitza: Centre de Visitants
DIJOUS 5 DE NOVEMBRE
de 17.30 a 19.30 h, a la Torre del
Fanal
Tastet d’oficis: Inici curs de tècnic
de so i llums
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Amb cita prèvia, a la Torre del Fanal
Túnel del Terror
Organitza: Criatures de la nit i Àrea
de Joventut de l’Ajuntament de la
Garriga
a les 20 h, al Teatre de la Garriga, El
Patronat
Suite TOC núm. 6, de Les
Impuxibles.
Entrades a teatrelagarriga.cat
Activitat complementària a
l’espectacle per a nens i nenes de 3
a 12 anys.
Inscripcions i informació:
info@teatrelagarriga.cat fins
divendres 6 de novembre a les 14 h.
Organitza: Teatre de la Garriga
MÚSICA / TEATRE

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria
Albó
“Talk like a native”: Unusual idioms
& phrases: FEELINGS
Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Biblioteca de La Garriga

a les 11 h i a les 12.30 h, al refugi de
l’estació
Visita Guiada al refugi antiaeri de
l’estació
Organitza: Centre de Visitants

a les 20 h, al Teatre de la Garriga, El
Patronat
Festival Terra de Sons. Concert
de La Tendresse amb Anna Roig &
Àlex Cassanyes Big Band Project
Entrades: 14E a teatrelagarriga.cat
Activitat complementària a
l’espectacle per a nens i nenes.
Inscripcions i informació:
info@teatrelagarriga.cat fins
divendres 13 de novembre a les 14 h.
Organitza: La Gatzara i Teatre de la
Garriga

LES IMPUXIBLES presenten:

Suite TOC núm. 6

Quins són els paràmetres que estableixen una societat sana? Un concert, un
espectacle, un espai fronterer per donar llum a un tema silenciat en la nostra societat:
la simptomatologia del TOC (Transtorn Obsessiu Compulsiu). Una aproximació a la
perifèria dels discursos oﬁcials contra l’hegemonia de les mirades imperants.

DIUMENGE 8 DE NOVEMBRE

DISSABTE 7 DE NOVEMBRE DE 2020
A LES11
20 h,
h des de Can Raspall
les

a
PREU 10 €
Itinerari
Guiat:
“El Modernisme de
Més informació i venda
d’entrades a www.teatrelagarriga.cat
complementària a l’espectacle,
taller per a nens i nenes de 3 aaigua
12 anys
la Activitat
Burgesia.
Arquitectura,
i
gratuït amb l’entrada al concert. Inscripcions i informació: info@teatrelagarriga.cat
ﬁns divendres 6 de novembre de 2020 a les 14 h
jardins”
#teatrelagarriga
Organitza: Centre de Visitants

A baix quan parla del taller per infants crec que hi ha una paraula que
pot passar a la linia de dalt i queda millor. Tho mires?

DISSABTE 7 DE NOVEMBRE

a les 18 h, a Can Luna
Actes del 25N. Dia Internacional
contra la violència masclista.
Projecció de Bon dia, Doctora, de
Josep Boldú
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Fotograﬁa: Dorothee Elfring

DIVENDRES 6 DE NOVEMBRE
a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria
Albó
Hora del conte: “Un món de mones”,
a càrrec de Pepa Contes.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca de La Garriga

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE

a les 12 h, a l’església de la Doma
Festival Terra de Sons. Concert de
Montañez i Alidé Sans
Entrades: 7E a la web https://
entradium.com/es/organizers/
associacio-cultural-gatzara-lagarriga
Organitza: La Gatzara
DILLUNS 9 DE NOVEMBRE
a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
“Llegim el teatre”. Club de lectura:
Marianna Pineda, de Federico
García Lorca
Sessions moderades per Francesc
Viñas, professor de Literatura.
Places limitades.
Més informació, a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca de La Garriga

DIUMENGE 15 DE NOVEMBRE
a les 11 h i a les 12.30 h, al refugi de
l’estació
Visita guiada al refugi antiaeri de
l’estació
Organitza: Centre de Visitants
al parc de Can Terrés
Ciclocròs de la Garriga
Organitza: Club ciclista la Garriga
a les 17 h, a l’Auditori
Concert El so de la llum. Recital
d’Adolf Pla. Entrades a https://entradium.com/events/el-so-de-la-llumrecital-de-piano
Organitza: La Fàbrica de Lied
DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
a les 12 h, a l’església de la Doma
Festival Terra de Sons. Concert de
Pi de la Serra i Èric Vinaixa

Entrades: 7E a la web https://
entradium.com/es/organizers/
associacio-cultural-gatzara-lagarriga
Organitza: La Gatzara
de 17 a 22 h (amb intermig) al Teatre
de la Garriga, El Patronat
Actes del 25N. Dia Internacional
contra la violència masclista.
Projecció de Las Muertes Chiquitas,
de Mireia Sallarès
Entrades a teatrelagarriga.cat.
Activitat complementària a
l’espectacle per a nens i nenes.
Inscripcions i informació:
info@teatrelagarriga.cat fins
divendres 20 de novembre a les 14h
Organitza: Ajuntament de la Garriga i
Teatre de la Garriga
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a les 20h, al Teatre la Garriga- El
Patronat
Actes del 25 N. Dia Internacional
contra la violència masclista.
Degenérate mucho, Las XL.
Entrades a teatrelagarriga.cat.
Activitat complementària a
l’espectacle per a nens i nenes
de 3 a 12 anys.
Inscripcions i informació:
info@teatrelagarriga.cat fins
divendres 27 de novembre a les 14 h.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 11.30 h, al Teatre de la Garriga,
El Patronat
Planeta M. Art, de Marcel Gros –
Espectacle Familiar/Clown.
Entrades a teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga

DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE
a les 11 h, des del Centre de
Visitants
“Abracadabra pota de cabra…La
Garriga amagada”
Organitza: Centre de Visitants

a les 17 h, des del Centre de
Visitants (Carretera Nova, 46)
Actes del 25 N. Dia Internacional
contra la violència masclista
Itinerari Guiat: “Ruta de les dones
de La Garriga” i presentació de la
senyalització de la plaça Narcisa
Freixas
Inscripcions info@visitalagarriga.cat
i 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

***

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE
a les 19h
Ple municipal. Es podrà seguir en
directe per Ràdio Silenci
Organitza: Ajuntament de la Garriga
al final del Ple
Actes del 25N. Dia Internacional
contra la violència masclista.
Lectura del manifest institucional
Organitza: Ajuntament de la Garriga
DIMARTS 24 i
DIMECRES 25 DE NOVEMBRE
a l’Institut Vil·la Romana
Actes del 25N. Dia Internacional
contra la violència masclista. Taller
“Sexe, gènere i rock&roll”, a càrrec
de Juanma Rojas
Organitza: Ajuntament de la Garriga
DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
a les 12h, a l’església de la Doma
Festival Terra de Sons. Concert
de Feliu Ventura i Caïm Riba + Pol
Cruells
Entrades: 7E a la web https://
entradium.com/es/organizers/
associacio-cultural-gatzara-lagarriga
Organitza: La Gatzara
a la tarda, a la plaça de l’Església
Festa de la Llum
Organitza: ASIC i Ajuntament de la
Garriga

Informació actualitzada a
www.lagarriga.cat i
@ajlagarriga
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Lucía Ortiz Amaro, jurista del SIAD

Hi ha una gran tolerància social a
determinats comportaments que
impliquen violència contra una dona
la realitat legal i judicial a les dones que
ho necessiten. Concretament, orientem a
les dones en els seus processos judicials
fent seguiment i donant suport, o bé les
assessorem en com iniciar aquest procés
judicial, entre d’altres.
El Servei d’Assessorament Jurídic no
pot assolir la defensa judicial del cas
que ens plantegi una dona; ni tampoc es
destina únicament a orientar una dona a
començar un procés judicial. La nostra
funció és escoltar, entendre la demanda
de la dona i plantejar quina és la millor
resposta a la seva necessitat.

Lucía Ortiz Amaro és llicenciada en dret. Experta en Gènere i Igualtat i en dret de Família
i Infància. Des del setembre és
l’encarregada d’oferir assessorament jurídic a les dones del
SIAD. La seva funció és escoltar,
entendre la demanda de la dona,
plantejar quina és la millor resposta jurídica i donar-hi suport
- Tu formes part de l’equip del SIAD a
la Garriga. Què és exactament aquest
servei i qui en forma part?
Tal i com indica el seu nom, el SIAD
és un servei municipal d’informació
i atenció a les dones on s’ofereix no
només informació, sinó assessorament,
orientació i acompanyament en qualsevol
dels àmbits que pugui afectar la seva vida:
familiar, laboral, situacions de violència
masclista, etc. Totes les dones amb
independència del motiu de la consulta
són ateses al servei i és posteriorment
que es deriven cap a un altre servei més
específic per intentar donar una resposta
més adient a la seva demanda. En el
nostre cas, l’equip del SIAD el conformem
una tècnica d’Igualtat, una psicòloga i una
jurista.
- Quina feina fa una jurista al SIAD?
Fonamentalment la jurista s’encarrega de
donar assessorament jurídic i d’apropar

- Quina tipologia d’assessorament doneu? Ens en pots posar exemples?
Per exemple, una dona que pateix
violència domèstica per part del seu fill,
però no vol denunciar; una dona que es
troba immersa en un procés judicial de
guarda i custòdia o d’impagament de
pensions; una dona que pateix violència
de gènere...
El major número de demandes que ens
arriben són casos de separació o divorci.
També de violència masclista. Però podem orientar a dones en casos d’acomiadaments, desnonaments, assetjament
sexual o per raó de sexe a la feina, etc.
- Què et sembla la programació del 25 N
a la Garriga que vol visibilitzar les violències invisibles? Creus que encara
queda molt camí?
La programació d’aquest any té un
clar objectiu: visibilitzar les violències
invisibles. S’ha de pensar que, de forma
generalitzada, la societat rebutja la
violència física cap a les dones. Però,
no succeeix igual amb la resta de
violències. Hi ha una gran tolerància
social a determinats comportaments que
impliquen per definició violència contra
una dona. Una d’elles és la violència
psicològica.
- Suposo que la violència psicològica és
més difícil de demostrar?
Sí, a nivell judicial la violència psicològica
ha de poder acreditar-se. Per tant, es pot
haver patit i no tenir una resposta judicial
acord a la violència soferta. En principi,
judicialment la declaració de la dona com

a prova és suficient com per demostrar
la violència, sempre que compleixi uns
requisits jurisprudencialment establerts.
Però certament, la psicològica implica
molt sovint, una càrrega probatòria
superior.
- Què vol dir que és un servei amb
perspectiva de gènere?
Podria resumir-ho dient que ho és en
tant que reconeixem que existeixen
unes desigualtats socials entre dones i
homes. La perspectiva de gènere implica
reconèixer que existeixen relacions de
poder entre els gèneres que, generalment,
són favorables als homes (entesos com
a grup social) i discriminatòries cap a
les dones. I per aquest motiu no es pot
intervenir de forma neutral o imparcial,
doncs no partim d’una situació igual.
- Per què hi ha aquesta desigualtat?
La nostra societat s’ha construït sobre
un model patriarcal i androcèntric. Les
dones no gaudim dels mateixos drets que
els homes en cap dels àmbits: cultural,
econòmic, social, familiar, laboral, etc., i
això és degut a que totes les estructures
socials es construeixen sobre nombrosos
estereotips existents en tots aquests
àmbits, entorn a les dones i els homes.
A les dones, tradicionalment, ens han
assignat determinats rols que manquen
de reconeixement social. El que clarament
ens ha ocasionat un greu perjudici en la
consecució del reconeixement i gaudi
dels nostres drets. Un clar exemple és
l’escletxa salarial o el poc valor que tenen
les tasques de cura.
- L’assessorament que oferiu és gratuït?
Qui s’hi pot adreçar?
És un assessorament que no té cap
cost econòmic per a les dones. S’hi pot
adreçar qualsevol dona que requereixi
d’un consell, assessorament o acompanyament jurídic.
- Què ha de fer la dona que necessiti
aquest tipus d’assessorament?
Trucar-nos! El nostre telèfon és el 938
719 095. També es pot escriure un correu
a pigualtat@ajlagarriga.cat

