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Benvolguda veïna, benvolgut veí,

Des que va començar la crisi de la pandèmia del Covid-19, 
l’Ajuntament de la Garriga treballa intensament en tots els 
àmbits i en tots els camps. Ho fem partint d’unes idees molt 
clares i valentes: a favor de les persones i preservant la seva 
salut. L’immobilisme no ens donarà cap fruit, cal actuar.

En primer lloc, tenim cura de la ciutadania posant tots els 
mitjans perquè ningú no quedi al marge de cap ajut, que ningú 
estigui desatès en les seves necessitats més bàsiques, i per 
això hem multiplicat esforços humans i econòmics, per arri-
bar a tothom i per detectar noves situacions de vulnerabilitat 
i afrontar-les.

A més, actuem de forma propositiva: aplicant les mesures 
preventives que venen del Govern interpretant-les sempre en 
positiu, buscant la millor opció per al col·lectiu. Un exemple 
és el mercat de productes frescos. Som dels pocs pobles que 
l’hem mantingut des de l’inici, aplicant totes les mesures de 
seguretat i amb rigor sanitari, però l’hem fet, i la ciutadania 
ha tingut l’oportunitat de poder comprar producte fresc i de 
proximitat sense posar en risc la seva salut.

I estem fent el mateix en l’anomenada Fase1 on ja es permet 
l’obertura de terrasses als bars i restaurants amb una sèrie 
de restriccions i normatives d’obligat compliment. Hem parlat 
amb tots els establiments i els hem escoltat, no només els 
que ja tenien terrassa sinó a tots, i han sorgit propostes per 
tal d’ajudar-los a tornar a arrencar el seu negoci. Hem fet el 
mateix amb el comerç. Hi surt guanyant tothom: els comerços 
i la ciutadania que també gaudeix de nous espais per a seure 
i caminar, espais que s’han guanyat als cotxes. Perquè l’estat 
d’alarma no ens immobilitza sinó que ens fa moure més en-
cara: i això es demostra amb accions concretes com la millora 
de la mobilitat al Passeig o al carrer Calàbria davant de la 
plaça de les Nines, que són la continuació de les millores en 
la mobilitat de les persones al nostre poble.

Totes aquestes accions no tenen sentit, però, si no hi ha una 
coresponsabilitat de tota la ciutadania. Encara estem en una 
fase molt feble i hem de tenir clar que només ens en sortirem 
si cadascú de nosaltres actua amb responsabilitat i civisme, 
perquè la salut de tothom depèn, ara més que mai, de les 
nostres accions individuals i col·lectives. Actuem, doncs, amb 
generositat. Cuideu-vos! Cuidem-nos!

                                                                                                    Do-

Dolors Castellà Puig
Alcaldessa de la Garriga



Des d’aquest dilluns 25 de maig la Garriga és un dels territoris 
que es troba en l’anomenada fase 1 del desconfinament progres-
siu, després d’haver passat per la fase 0 i la fase 0 avançada. 
Tres mesos després que es decretés l’estat d’alarma per emer-
gència sanitària i un confinament absolut, el poble enceta ara una 
etapa que flexibilitza, una mica més,  les mesures establertes.

Més mobilitat
A la fase 1 es pot circular per la regió sanitària de residència 
amb llibertat sense cap limitació d’horari, excepte per a les pas-
sejades i l’esport individual, que s’han de fer en les mateixes 
franges horàries. La Garriga pertany a la regió sanitària Àmbit 
Metropolità Nord, que comprèn l’àmbit territorial del Barcelonès 
Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Passeigs amb infants
Tot i que es mantenen les franges horàries per edats per sortir 
a passejar i per fer esport a l’aire lliure, se n’han flexibilitzat les 
condicions. Per començar, s’acaba amb la limitació d’una sola 
persona adulta per cada tres infants a l’hora de sortir al carrer: 
des de dilluns, es pot sortir amb tota la unitat familiar.

Pràctica d’esport
S’elimina l’obligació de fer esport només individualment. I el 
mateix passa per a les sortides a l’aire lliure, que es poden fer en 
grups de fins a 10 persones, sempre que es respectin les mesu-
res de seguretat. 
També s’obren les instal·lacions esportives a l’aire lliure, tot i 
que amb limitació d’aforament: pistes exteriors de Can Noguera, 
pista 1, pista d’atletisme, circuit de bicicletes i skatepark. Les 
persones federades poden entrenar pel conjunt de la regió sa-

La Garriga ha entrat a la fase 1 de la desescalada
El nou estadi de desconfinament permet trobades de fins a 10 persones o 
circular lliurement dins de la mateixa regió sanitària, però manté les franges 
horàries per a passejades i esport
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nitària. La pràctica esportiva d’oci només es permet a dins del 
municipi.

Obertura d’establiments
Als territori que, com la Garriga, ja han entrat a fase s’hi ha per-
mès la reobertura dels establiments comercials que no superin 
els 400 m2 de superfície, sense cita prèvia i amb un terç del seu 
aforament. També s’hi han reobert les terrasses d’establiments 
d’hostaleria i restauració (al 50% del seu aforament i amb una 
distància de 2 metres entre les taules). També es preveu l’ober-
tura de la biblioteca per a préstecs i devolucions.

Responsabilitat ciutadana
Els diversos canvis en les mesures de seguretat s’acompanyen, 
això sí, d’una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva. Es 
recorda que cal mantenir la distància social i les mesures d’hi-
giene, i que és obligatori portar mascareta a l’espai públic si no 
hi ha un mínim de 2 metres de distància amb la resta de gent. 
Pel que fa a les empreses i organitzacions, s’aconsella el teletre-
ball i la reorganització, tant per afavorir les mesures de concilia-
ció com per reduir la mobilitat de la població.

Ed
u 

G
ue

rr
a





Més lloc i seguretat per a vianants
Tallat el pas de vehicles pels passos travessers del Passeig

Des que és permès sortir a passejar i 
practicar esport en determinades fran-
ges horàries, el Passeig ha esdevingut 
un espai molt concorregut en alguns 
moments del dia, tant per gent que fa ca-
minades com per esportistes. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament ha decidit millorar la 
seguretat de les persones en aquesta via 
i ampliar-hi la zona de vianants tant com 
sigui possible. 
Des de fa unes setmanes els cotxes no 
poden passar pels passos travessers de 

l’artèria, i també se n’han unit els dife-
rents trams amb tanques. D’aquesta 
manera, la gent pot ara caminar o córrer 
pel mig del Passeig sense haver d’estar 
pendent dels vehicles, que només poden 
creuar-lo pels carrers Vinyals i Guifré, tot 
i que poden seguir circulant pels dos car-
rers longitudinals.
Amb aquesta actuació al Passeig s’ha 
materialitzat l’antiga reivindicació d’am-
pliació d’aquest pulmó verd al centre del 
poble.

Creació de nous espais a la via pública

Les mesures de desconfinament i la necessitat de trobar nous espais a la via pública per a les persones i per a la res-
tauració han fet que s’avancin algunes propostes per a la millora de la mobilitat que l’equip de govern tenia previstes per 
a aquesta legislatura. 
Algunes d’aquestes solucions passen per decidir canvis en la mobilitat i en la l’adequació de la via pública, pensant 
sempre en la prioritat de vianants davant dels cotxes, i en l’ús de l’espai públic com un espai de lleure i convivència per 
a tothom. 

 Més voreres i menys cotxes

Actuacions als carrers Calàbria i Banys

Consultes sobre consum
L’Oficina Municipal d’Atenció al Consu-
midor (OMIC) ofereix, aquests dies, aten-
ció telefònica i telemàtica. Les consultes 
es poden fer al 93 454 67 76 i a consum@
ajlagarriga.cat. L’horari d’atenció el pú-
blic és de dilluns a divendres (excepte 
festius) de 10 a 14 h.
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Reactivació de la Taula 
de Mobilitat
La Garriga vol crear una Taula de 
Mobilitat per convidar la ciutada-
nia a pensar cap  a quin model 
de poble vol avançar. Per això, 
des de l’Ajuntament es convo-
ca la gent interessada a formar 
part d’aquesta Taula el proper 
dimarts 2 de juny a les 19 h, en 
una sessió virtual que es desen-
voluparà per Zoom.
En aquesta trobada, que ja esta-
va prevista pel 12 de març i que 
ara es reactiva, s’explicarà quin 
és l’estudi de mobilitat actual de 
què disposa la Garriga i es faran 
els primers passos per consti-
tuir la Taula de Mobilitat. Aquest 
òrgan de participació i consulta, 
que tindrà caràcter permanent, 
vol ser un espai  de reflexió, as-
sessorament i propostes al vol-
tant de la mobilitat i l’accessibi-
litat de la Garriga.
Les inscripcions es poden fer a 
mobilitat@ajlagarriga.cat. 

A més dels canvis al Passeig, també s’han 
iniciat actuacions al carrer Calàbria: a l’alçada 
del carrer Bonaire, se n’han eixamplat les 
voreres per guanyar espai per a les persones i 
donar continuïtat de pas entre el Forn del Sol i 
la Font de Santa Digna. Aquesta mesura anirà 
acompanyada d'un tancament parcial del pas 
de vehicles pel carrer Calàbria a partir del 
carrer Sant Ramon.

També s’han guanyat metres de vorera al 
carrer Banys (a l’alçada de la carretera de 
l’Ametlla) i en diversos trams de la carretera 
Nova, on s’han pogut eixamplar les voreres 
gràcies a l’eliminació d’alguns trams 
d’aparcament que restaven espai per a les 
persones.



5Pla de xoc per al comerç i la restauració 
El sector està preparat per tirar endavant
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Ajuntament, comerços i establiments 
han unit esforços per dissenyar un pla 
de xoc per plantar cara a la crisi. L’es-
tratègia és fruit d’un treball conjunt i 
s’ha dissenyat a partir d’una acció co-
ordinada i de nombroses trobades (vir-
tuals) entre el consistori i representants 
del sector. 

Fase d’urgència

En la seva 1a fase, que és l’actual, el pla 
desplega accions orientades a la reober-
tura segura dels establiments. Es cen-
tra, sobretot, en qüestions de seguretat 
i en una obertura dels negocis efectiva. 

Es subministraran EPIs i materials de 
seguretat a comerços, bars i restau-
rants, i aviat s’iniciarà una formació en 
manipulació d’aliments especialment 
adaptada a  qüestions relacionades amb 
la Covid-19. També s’està fent un estu-
di de necessitats per valorar o adaptar 
l’ocupació de la via pública d’aquells es-
tabliments que ho requereixen.  

Campanya Fem Poble

En una 2a fase, que anirà de juliol a 
setembre, es proposa contribuir a una 
recuperació ràpida i eficaç. Preveu ac-
celerar la implementació de canals de 
distribució alternatius i aposta per la di-
gitalització ràpida i adaptada a cada ne-
goci. També es reactivarà la campanya 
Fem Poble per conscienciar la població 
del valor del comerç local i del seu paper 
fonamental no tan sols en l’economia lo-
cal, sinó en la cohesió i la integració so-
cial del seu entorn.

Nous escenaris

En una 3a fase, que aniria d’octubre a 
Reis, el pla projecta un horitzó a mig-
llarg termini: preveu diferents contextos 
en què la Covid-19 pot tenir cert impac-
te i estudia com anticipar-s’hi. Entre els 
seus objectius hi figura, per exemple, la 
programació d’una campanya de Nadal 
singular preparada per a un “escenari 
Covid”.

El pla s’ha conceptualitzat en base a les 
necessitats i les inquietuds del sector, 
amb el qual  l’Ajuntament hi té una inte-
racció constant.

L’Ajuntament també s’ha reunit amb l’Associació 
d’Empreses dels Polígons de la Garriga i, a partir de les 
diverses necessitats manifestades pel col·lectiu, s’estan 
plantejant diverses línies d’actuació. Entre elles, la 
creació d’una taula de treball amb agents econòmics del 
municipi, formació específica adaptada a les necessitats 
de l’empresa, subministrament de material de protecció i 
un estudi d’adequació dels aparcaments i l’accessibilitat 
a les empreses i polígons, ja que moltes persones  que 
abans s’hi desplaçaven en transport públic ara ho fan en 
cotxe.

Cap a una taula de treball amb agents econòmics
Suport i acompanyament al sector de la indústria i l’empresa

Amb la finalitat d’ajudar bars i restau-
rants a recuperar la normalitat en la 
fase 1 de desconfinament, l’Ajunta-
ment estudia com ampliar les terras-
ses exteriors dels negocis que ho ne-
cessitin. Després de diverses reunions 
personalitzades, s’ha decidit establir 
una solució adaptada a cada tipologia 
d’establiment. No s’ha fixat un criteri 
únic, però sí un nombre màxim de tau-
les. La ubicació d’aquestes terrasses 
garantirà sempre la circulació de via-
nants, l’accés als habitatges i la mo-
bilitat de les persones amb la màxima 
seguretat.

Ampliació de les terrasses

Mascaretes obligatòries a 
l’espai públic

Des del passat 21 de maig portar mas-
careta és obligatori a l’espai públic per 
a tota la població major de 6 anys, 
tret d’algunes excepcions mèdiques o 
causes de força major. Cal portar-ne 
sempre que no es pugui mantenir la 
distància interpersonal de seguretat. 
Es recomana fer servir el models de 
mascareta higiènica o quirúrgica.





Suport al sector turístic

Les àrees de Turisme i Patrimoni van organitzar, la setmana passada, tres ses-
sions virtuals de suport al sector turístic del municipi.  Sota el títol “Prepa-
rem-nos pel demà postCovid-19”, aquestes trobades pretenien plantejar noves 
estratègies que, de manera coordinada,  permetin captar clientela de turisme 
de proximitat als establiments locals.

D’entre les sessions, n’hi va haver dues sobre el coneixement del patrimoni 
natural i cultural del poble i als recursos que s’ofereixen des del Centre de 
Visitants. La finalitat era que els establiments coneguessin de primera mà el 
potencial turístic de la destinació la Garriga (la seva història, el paper de l’esti-
ueig, els balnearis, la seva cuina, etc.).

La tercera sessió, en canvi, va funcionar com un espai de reflexió sobre el futur 
postCovid-19. Es va parlar d’adaptar el pla estratègic municipal al nou context  
i sobre com això revertiria en els negocis garriguencs.
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Conèixer el patrimoni des de
casa

A través del seu Instagram (@lagarri-
gacdv), el Centre de Visitants penja his-
tòries i curiositats sobre el municipi. Ha 
creat la campanya #Passejadesvirtuals, 
amb contingut audiovisual sobre espais 
patrimonials i edificis singulars del po-
ble. També ha engegat #TurismeACasa, 
i cada setmana comparteix vídeos sobre 
alguns dels aspectes més significatius 
de les seves rutes.

breus
Sessions virtuals per traçar un camí conjunt

Formació per a persones en situació d’atur
Arrenca una nova edició del programa Emergeix

El Servei Local d’Ocupació (SLO) ha iniciat una nova edició del programa Emer-
geix: una formació, ara en línia, per preparar-se per a la recerca de feina i per 
millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.
Les persones participants, 14 en total, estan inscrites al SLO i, la majoria, tenen 
més de 40 anys. Les sessions es fan a través de la plataforma Zoom, dos dies 
a la setmana. El programa, que es desenvoluparà de maig a juny, consta d’un 
total de 54 hores.
A través dels seus continguts, el curs treballarà, entre d’altres, la identificació 
de competències, la presentació d’una candidatura, l’anàlisi d’ofertes de feina 
i els processos de selecció. També inclourà sessions de speed dating professi-
onal i networking.
En els darrers 6 anys, el percentatge d’inserció laboral del programa Emergeix 
ha estat del 70%.

Atenció a futur públic 
visitant

El Centre de Visitants, malgrat restar 
tancat, ha seguit treballant en la di-
vulgació del patrimoni i memòria de la 
Garriga. A més d’incrementar la seva 
presència a la xarxa, aquests mesos ha 
atès públic interessat en l’oferta local i 
en les activitats del centre, que espera 
poder obrir aviat. També ha orientat es-
tudiants i gent investigadora en les se-
ves recerques i treballs.

La deixalleria retorna a 
l’horari habitual
El proper 1 de juny la deixalleria torna 
a obrir cada dia menys els dilluns: els 
dimarts de 16 a 19 h; de dimecres a di-
vendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h, 
els dissabtes de 9 a 15 h, i els diumen-
ges de 9 a 14.30 h. També es reactiva la 
deixalleria mòbil, cada dilluns de 16 a 
19 h a la plaça de Can Dachs.



7Atenció als infants
més vulnerables

7ELGARRIC  |  notícies

breus

7

El Servei Socioeducatiu de l’Ajuntament 
acompanya una quinzena de nens i nenes 
en situació de risc d’exclusió social.  
Els infants arriben al programa per 
derivació de Serveis Socials,  a partir de 
la detecció de situacions problemàtiques 
en el seu entorn.  L’objectiu del servei és, 
justament, prevenir, abordar i minimitzar 
aquestes situacions.

Durant el confinament les educadores 
que treballen amb les criatures 
segueixen acompanyant-les virtualment 
i les ajuden a resoldre dubtes acadèmics, 
les escolten i hi parlen del moment 
actual. Les sessions, però, es fan de 
manera individual, i no en grup, com 
passa durant el curs.

D’altra banda, des de Serveis Socials 
es continua oferint, també, el servei de 
Teràpia Familiar. Aquest servei compta 
amb atenció i assessorament psicològic, 
que es fa de manera individual. Les 
professionals que hi treballen també fan 
un seguiment telefònic de les famílies 
més vulnerables.

Cartes a la 
gent gran
El Consell d’Infants i el Consell d’Adoles-
cents de la Garriga han impulsat el pro-
jecte Missatges enCORatjadors, que vol 
afavorir el contacte intergeneracional. 
Gràcies a aquesta iniciativa, residents de 
l’Asil Hospital i la residència Can Jordan 
han rebut una trentena de cartes escri-
tes per noies i nois del poble. 

El projecte té l’objectiu de fer passar 
una bona estona a la gent gran, 
d’acompanyar-la en un moment en què 
no pot rebre visites i, també, d’establir 
vincles intergeneracionals. 

Les persones residents que ho desitgin 
podran enviar una resposta a les 
noies i els nois que els han escrit les 
cartes i obrir, així, la possibilitat d’una 
correspondència.

Aquesta és una iniciativa que es vol 
mantenir viva durant el període de 
confinament i que, més endavant, preveu 
celebrar una trobada amb tota la gent 
que hi hagi participat. 

La idea s’ha desenvolupat recentment 
a d’altres municipis, com Castellar del 
Vallès.

Els comerços del poble sumen a la campanya contra les 
violències masclistes 
Els establiments difonen els telèfons dels serveis d’abordatge i atenció

Repartiment d’ordinadors 
i connectivitat

L’Ajuntament ha donat suport 
als centres públics de primària i 
secundària en el repartiment de 120 
ordinadors. Els centres han deixat 
els ordinadors en préstec a l’alumnat 
que no en tenia perquè pugui seguir 
les activitats escolars des de casa. 
Des del consistori s’ha facilitat 
connexió a Internet a 15 alumnes en 
situació de vulnerabilitat, per tal que 
puguin seguir la formació virtual i 
per evitar tant com sigui possible les 
desigualtats que l’actual situació de 
crisi està accentuant.

Nova acció del Consell de 
Cooperació
El Consell de Cooperació de la 
Garriga, reunit el 19 de maig, va 
decidir destinar 2.000 euros a la 
campanya Món Local Refugi Covid-19, 
del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament. Els diners 
seran per al projecte a un projecte 
d’assessorament legal al camp de 
persones refugiades de Mòria (illa de 
Lesbos) que compta amb la implicació 
de La Garriga Societat Civil.

Els telèfons són els següents:

• 93 871 90 95 – Servei d’Informació i Atenció a Dones 
   de la Garriga (9 a 14 h)

• pigualtat@ajlagarriga.cat – Correu electrònic del Servei 
   d’Informació i Atenció a Dones (SIAD)

• 93 871 80 92 – Policia Local de la Garriga

• 900 120 120 – Atenció 24 h de l’Institut Català de les Dones
   (ICD)

• 900900120@gencat. cat - Correu electrònic de l’ICD

•  671778540 – Whatsapp de l’ICD

• 112  – Emergències

Des de fa setmanes, a l’exterior dels comerços del poble 
s’hi poden trobar els cartells informatius que s’han re-
partit per fer accessibles a les dones que ho necessiten 
els recursos i els serveis per a l’abordatge de les violèn-
cies masclistes que tenen a la seva disposició.

També s’han distribuït per equipaments i cartelleres 
municipals els mateixos cartells traduïts al castellà, 
l’anglès, el francès, el xinès, l’urdú i l’àrab.

La campanya s’adreça al conjunt de la població per inci-
dir en la responsabilitat col·lectiva per erradicar aques-
ta xacra.

Per això es demana a tothom que en cas de sospitar que 
una dona o criatura està sent víctima de violència actuï, 
i no que en sigui còmplice.      
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L’Oficina de Català romandrà tanca-
da mentre duri el confinament. Mal-
grat tot, posa al servei de les persones 
usuàries el seu correu electrònic (la-
garriga@cpnl.cat) per si tenen alguna 
consulta lingüística, textos per revisar, 
informació sobre cursos de català o el 
voluntariat per la llengua, etc.

Estudiar català en línia
Ara per ara no hi ha cap previsió de cur-
sos presencials, però aquelles perso-
nes interessades a practicar la llengua 
tenen la possibilitat d’accedir a la plata-
forma Parla.cat per fer una prova de ni-
vell i veure quins són els seus coneixe-
ments de llengua per poder estudiar en 
línia el curs que els pertoqui. Aquesta 
plataforma està organitzada de tal 
manera que qui vulgui pot estudiar de 
manera gratuïta, això vol dir treballar 
per lliure, sense tutora o tutor. A mida 
que es fan les activitats hom pot veure 
el progrés mitjançant les qualificacions 
que va avaluant el parla.cat.
Parla.cat
https://www.parla.cat/pres_catalae-
nlinia/AppPHP/login/index.php

Llengua de signes catalana
La llengua de signes catalana és la 
llengua pròpia de les persones cegues 
i sordcegues signants de Catalunya. És 
evident que cada llengua necessita els 
seus signes i per això des de la Gene-
ralitat de Catalunya es volen donar a 
conèixer aquests signes, però a petites 
dosis perquè la gent la conegui i en faci 
ús. Davant de la situació de la pandèmia 
que estem vivint s’ha creat una termi-
nologia bàsica sobre la COVID-19.
Llengua de signes catalana
https:// l lengua.gencat .cat/ca/
llengua_signes_catalana/recur-
sos-i-activitats/.

Sparrou: Aprèn sobre els nostres
ocells des de casa
En Cristian Valls, un voluntari de la 
fundació Emys, ha creat aquesta web 
de forma altruista per aprendre sobre 
ocells mitjançant fotos i cants com si 
d’un joc es tractés. Només heu d’anar 
a la web i fer clic sobre la foto de l’ocell 
per veure com es diu, o fer clic sobre 
l’altaveu per saber quin és el seu cant!
Sparrou
https://www.fundacioemys.org/ex-
periencies/ocells-des-de-casa/bil-
itzacio/agafaelmicro.cat/

Fes créixer la llengua 
des de casa!
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Les escoles municipals s’adapten a 
la formació virtual 
Els centres mantenen els seus serveis educatius

L’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD), l’Escola Municipal de Música (EMM) i 
l’Escola Municipal d’Educació (EME) continuen oferint les seves activitats formatives, 
tot adaptant els seus continguts als formats digitals. Ho fan en funció del perfil de 
l’alumnat, de la matèria a impartir i de les possibilitats tecnològiques disponibles.
Així mateix, les seves xarxes socials han permès donar visibilitat i compartir alguns 
dels treballs realitzats per alumnes durant el confinament. 

Orientació integral per a 
joves

breus

La Garriga compta amb un nou servei 
d’orientació integral en l’emancipació 
juvenil, que l’Oficina Jove del Vallès 
Oriental ofereix a diversos municipis de 
la comarca. Aquest servei atén, princi-
palment, joves i les seves famílies en 
la transició escola – treball, treballa en 
la prospecció i detecció de joves amb 
dificultats d’inserció (laboral i educti-
va), així com en el seu assessorament. 
També brinda suport al Servei Local 
d’Ocupació i Àrea d’Educació. Més in-
formació al Punt d’Informació Juvenil 
(608 12 62 09 i @PijLaGariga).

Cicle #JovesInDaJaus

Des del 23 de març, la Garriga, l’Amet-
lla i Figaró duen a terme un programa 
d’activitats en línia per acompanyar la 
població més jove durant el confinament. 
El cicle #JovesInDaJaus presenta un 
gran ventall de propostes per fer a casa 
i que es poden seguir en directe per Ins-
tagram (@espai_jove_lagarriga, @picajo-
ves i @figajove). D’entre les activitats, n’hi 
ha d’esportives, artístiques, culinàries... 
També s’han fet xerrades sobre diferents 
temàtiques i trobades amb professionals 
sobre la gestió de les emocions o de les 
relacions, entre d’altres.  

https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-i-activitats/.
https://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-i-activitats/.
https://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-i-activitats/.
https://www.fundacioemys.org/experiencies/ocells-des-de-casa/bilitzacio/agafaelmicro.cat
https://www.fundacioemys.org/experiencies/ocells-des-de-casa/bilitzacio/agafaelmicro.cat
https://www.fundacioemys.org/experiencies/ocells-des-de-casa/bilitzacio/agafaelmicro.cat


Les Caliues estrena web

L’escola bressol municipal Les Caliues 
ha renovat la seva pàgina web. Sota el 
domini lescaliues.lagarriga.cat, el 
portal reuneix tota la informació sobre 
el projecte educatiu del centre, la 
relació que estableix amb les famílies 
i sobre les seves instal·lacions. 

L’Ajuntament estudia com fer els casals 
d’estiu municipals 
Es fa una enquesta per conèixer les necessitats de les 
famílies i mirar d’adaptar-hi el servei
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L’Ajuntament treballa en l’organització dels casals d’estiu d’aquest any i estudia com 
adaptar-los a les directrius de les autoritats sanitàries i a les mesures establertes 
pel Departament Salut. Des del consistori es vetllarà, en tot moment, per  garantir 
la seguretat i la protecció d’infants, adolescents i professionals que hi participaran.

Per ara, s’espera poder obrir els casals municipals segons les dates previstes: del 29 
de juny al 10 de setembre. Però el seu desenvolupament dependrà d’un nombre sufi-
cient d’inscripcions als diferents torns, així com a l’evolució de la pandèmia. 

L’Ajuntament ha pubicat una enquesta per detectar quines són les necessitats i els 
interessos de les famílies, amb la finalitat d’adaptar-s’hi tant com sigui possible. Es 
prepara un casal de lleure i un casal esportiu, i les inscripcions s’obiran durant la 
primera quinzena de juny.

        
Per ara, la Generalitat ha establert, entre d’altres, aquestes mesures:

• Les activitat de lleure de l’estiu es podran fer si la Garriga està en la fase 
   3 del desconfinament.

•  Es faran grups de convivència de 10 infants com a màxim amb una
    persona responsable.

• Cada grup de convivència utilitzarà uns espais determinats que no
   compartirà amb la resta de grups de la mateixa instal·lació.

• Els casals es desenvoluparan en els diversos centres educatius del poble.

• Les entrades i sortides dels casals es faran pels diversos accessos que
   tingui cada centre educatiu i en cas de que no sigui possible es faran de
   manera esglaonada.

• Es programaran activitats que garanteixin la distància entre els
   participants, que siguin lúdiques i que evitin compartir material.

• Dins de l’equip hi haurà una persona responsable de les mesures de
   protecció i higiene, que vetllarà perquè el personal segueixi els protocols
   establert 

• L’equip rebrà formació per adquirir eines d’acompanyament emocional.

Ja han començat les preinscripcions 
educatives, que s’han de fer pre-
ferentment en línia. Resten oberts 
aquests terminis:

- EBM Les Caliues: 
   del 20 al 29 de maig

- Batxillerat: 
  del 27 de maig al 3 de juny

- Cicles de grau mitjà: 
   del 2 al 8 de juny de 2020

- Cicles de grau Superior: 
   del 10 al 17 de juny de 2020

- PAU: del 7 al 10 de juliol

breus

Talent creatiu a l’EMAD

Àlex Estrada, fins ara alumne de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD), ha estat reconegut pel 
programa d’Innovació educativa 
de Talent Creatiu i Empresa que 
organitza el Departament d’Educació, 
juntament amb totes les escoles d’arts 
plàstiques i disseny de Catalunya. 
Estrada ha creat una original peça 
de mobiliari de doble ús dins del cicle 
formatiu de grau mitjà de Creació 
d’Objecte i Moble que imparteix 
l’EMAD. La preinscripció a aquests 
estudis es podrà fer del 2 al 8 de juny.  
Més informació a emad.lagarriga.cat.

Preinscripcions escolars

http://lescaliues.lagarriga.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2WlGGRJUsLeDSqQM1vj0RKRD8xfZccSeN3adqNzwWLHKsA/viewform
http://emad.lagarriga.cat


JOVES IN DA JAUS

DILLUNS 25

DIMARTS 26
18h a @erolurba
Taller de BREAK
DANCE amb en Lucas!
 
19h a: aleiixpalacin.
RUTINA D'ENTRENO
"HITS"
DIMECRES 27
19.30 al perfil:
o_nirica i
@sararomero.8 
"CONTISTES
CONFITADES" idees i
alternatives a les
Festes Majors
afectades pel
Covid19

DIVENDRES 29
17h SESSIÓ DJ amb
BEATDOWNS
AMB SORPRESES!!!

25/05 al 31/05

DIJOUS 28
18h a @aluacabello
"Com organitzar el teu
temps d'estudi"

DISSABTE 30
18h a @sararomero.8
CUINA EN FAMILIA

18.30h a
@marta.costa97
PASTÍS DE COCO!

DIUMENGE 31
12,30h a @xexuboe i
@b.bob_originals
"Parlem de música"

LIVE ÚLTIMA SETMANA!!
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Les Trobades Veïnals segueixen endavant de manera virtual
Els barris de Dalt, Sant Ramon, Can Noguera, Can Queralt, Pinetons i Querol tenen 
una cita el 28 de maig

L’estat d’alarma i la situació provocada per la Co-
vid-19 han fet que l’Ajuntament s’hagi hagut de 
plantejar nous formats per no deixar de banda 
els processos de participació ciutadana engegats 
al municipi.

És per això que s’ha optat per no aturar les Tro-
bades Veïnals, un projecte que va arrencar el 
passat mes de febrer amb una molt bona acolli-
da per part de la ciutadania. La iniciativa té l’ob-
jectiu de celebrar trobades periòdiques amb el 
veïnat dels diversos barris del poble per conèixer 
i atendre les seves demandes in situ.

Fins ara, l’alcaldessa, les regidores i els regidors 
s’havien traslladat als barris en qüestió, però 
amb el nou context excepcional, s’ha decidit que 
la propera Trobada Veïnal es farà virtualment, 
mitjançant l’aplicació ZOOM.

Aquesta vegada es convoca els barris de Dalt, 
Sant Ramon, Can Noguera, Can Queralt, Pine-
tons i Querol el proper dijous 28 de maig de 19 a 
20 h. Per assistir a la sessió, només cal enviar un 
correu a barris@ajlagarriga.cat o un Whatsapp 
al 607 92 82 81. Un cop feta la inscripció, l’Ajun-
tament enviarà a  les persones interessades les 
instruccions per poder-hi participar.

Una de les finalitats de les Trobades Veïnals és 
reforçar el contacte amb la ciutadania i detectar 
problemes reals i concrets de la gent que viu al 
poble. Més informació sobre el projecte i les di-
verses sessions ja celebrades al web participa.
lagarriga.cat.

La Festa Major de la Garriga 2020 queda suspesa 
L’Ajuntament i les entitats es plantegen organitzar alguna activitat de petit format

L’Ajuntament ha anunciat que, finalment, i a causa de la situació 
extraordinària, se suspenen els actes i esdeveniments de la Festa 
Major 2020. 

En un comunicat, ha explicat que la decisió s’ha pres per “la im-
possibilitat de garantir la seguretat de la ciutadania, i després 
d’haver parlat amb totes les entitats i associacions implicades en 
l’organització”. 

Davant del degoteig d’anul·lacions de festes majors i grans festi-
vals de música de l’estiu i tenint en compte la incertesa de l’evolu-
ció de la pandèmia, el consistori finalment ha hagut de cancel·lar 
la festa. 

Malgrat tot, i d’acord amb les entitats, ha avançat que es treballa 
en una proposta alternativa i adaptada a les circumstàncies, per 
als dies que s’havia de celebrar la Festa Major 2020 (del 26 de 
juliol al 3 d’agost).

http://participa.lagarriga.cat
http://participa.lagarriga.cat
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11Comença la recollida de propostes del pressupost 
participatiu 2020-2021
El procés decidirà el destí de 200.000 per a inversions al municipi 

Malgrat l’estat d’alarma, els processos participatius del municipi segueixen endavant. La 4a edició dels pressupostos participa-
tius arrencarà el proper 1 de juny, amb la recollida de propostes de la ciutadania. 

Les aportacions es podran fer fins al 30 de juny però, a causa d la situació provocada per la Covid-19, aquest any no es podran 
dipositar butlletes en urnes físiques, sinó que caldrà entrar-les al web pressupostparticipatiu.lagarriga.cat, on també es poden 
consultar totes les condicions de participació.

El pressupost participatiu permetrà decidir el destí de 200.00 euros i es demana a la població que presenti propostes en matèria 
d’inversió que consideri necessàries per al municipi. 

Al juliol s’iniciarà  la fase de validació tècnica de les propostes rebudes i a la tardor es preveu fer les sessions participatives per 
seleccionar els 10 projectes finalistes que, al gener, passarien a votació final. 

Als següents enllaços es poden consultar els projectes guanyadors de les anteriors edicions dels pressupostos 
participatius i el seu estat d’execució: 
• Propostes del pressupost participatiu 2017-2018 >
• Propostes del pressupost participatiu 2018-2019 >
• Propostes del pressupost participatiu 2019-2020 >

Coneix les propostes guanyadores de les altres edicions!

Comencem la quarta edició dels pressupostos participatius de la 
Garriga, un procés de participació que enguany et permetrà decidir el 
destí de 200.000 € del pressupost municipal d’inversions. 
Et convidem a fer propostes, debatre-les col·lectivament i votar-les!

Quin  tipus de popostes es poden fer?
Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris necessària pel 
municipi. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdu-
rable en el temps. Per exemple: 

       La creació, reforma o millora d’equipaments de titularitat municipal.

       La millora d’espais públics (zones verdes, parcs, places, carrers, vials,
enllumenat, senyalització, accessibilitat, etc.).

       L’adquisició de mobiliari urbà, béns materials i tecnologies d’ús públic (fonts, 
bancs, papereres, jocs infantils, material informàtic i/o tecnològic, etc.).

Condicions que han de complir les propostes:
1. Ser inversions d’interès públic que no tinguin un cost extra de manteniment, i 
que no suposin la contractació de nou personal.
2. Donar resposta a una necessitat concreta.
3. Ser de competència municipal.
4. Ser tècnicament i econòmicament viables.
5. Respectar el marc jurídic legal i no contradir els plans municipals aprovats.
6. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
7. Cap proposta pot superar els 200.000 €.

Tothom. Es poden presentar propostes individualment, en grup o
com a entitat. 

Condicions i tipus de propostes que es poden fer

IMPORTANT: 
Aquest any, degut a l’estat d’alarma i la situació provocada per la COVID-19, no hi 
haurà urnes per dipositar butlletes físiques. Totes les propostes s’han de fer per 
internet a través de la web.  

Les fases del procés
FASE 1: Recollida de propostes (de l’1 al 30 de juny) 
FASE 2: Validació tècnica de les propostes rebudes ( juliol-octubre)
FASE 3: Acció participativa per escollir les 10 propostes finalistes  
(novembre-desembre) 
FASE 4: Votació final (gener-febrer)
FASE 5: Inici dels treballs d’execució de les propostes guanyadores 
(2021) 

Com presentar propostes?
A la pàgina web del procés: http://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat

PRESSUPOST
PARTICIPATIU

La Garriga 2020-2021

FES LA TEVA PROPOSTA 
ELECTRÒNICAMENT
DE L’1 AL 30 DE JUNY

DECIDEIX EL DESTÍ
DE 200.000 €!

Qui pot presentar propostes?

Què decidim?

http://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat
http://46.101.159.166:7400/#/polls
https://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat/resultats-votacio-final-2018-2019
https://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat/resultats-votacio-final-2019-2020
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La Ruta del Pintxo, després 
de l’estiu

La Ruta del Pintxo de la Garriga, 
que aquest any arriba a la 10 
edició, no es farà al juliol. Projecte 
Mexcla’t, l’entitat organitzadora en 
col·laboració amb l’Ajuntament, 
ha anunciat que preveu celebrar-
la al setembre, i sempre amb 
totes les mesures d’higiene i salut 
necessàries. 
Per després de Sant Joan l’en-
titat prepara ara els “Vespres gas-
tronòmics”: sopars de tastets d’autor 
fets per establiments locals i que 
es faran arribar a les cases. També 
treballa en el “Destapa’t la Garriga”, 
un concurs de tapes que espera 
iniciar aviat. 
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Compromís amb les arts escèniques 
El Teatre de la Garriga reprograma tots els espectacles

El Teatre de la Garriga-El Patronat dóna suport a les arts escèniques i referma el seu 
compromís amb la cultura i el món artístic. Davant la crisi del coronavirus, que ha 
obligat a suspendre els espectacles de la darrera temporada teatral al municipi, el 
Teatre treballa ara en la reprogramació de les propostes que han estat cancel·lades. 
En aquest sentit la filosofia de l’equipament cultural és clara: no s’anul·len els bolos, 
sinó que es cerquen noves dates per gaudir-los tots entre la tardor d’aquest any i la 
primavera del 2021. 

Alguns dels espectacles suspesos que ja tenen nova data són Stand Up and Fall down, 
de Peter Shub (29/05/2021), La Tendresse, d’Anna Roig (14/11/ 2020) o Las muertes 
chiquitas, documental de Mireia Sallarès (21/11/201).  Amb tot, la celebració definitiva 
de les diverses propostes −així com les condicions d’aforament− restarà subjecta a 
l’evolució de la crisi sanitària i a les normativa vigents.  
Més informació a www.teatrelagarriga.cat. i a les xarxes socials del Teatre.

La Garriga se suma a la campanya Arxivem la Covid-19 
Recollida de documents i testimonis per construir una memòria social de la pandèmia
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Una diada de Corpus diferent 
L’organització de la festa prepara propostes alternatives i adaptades al context
Tot i que aquesta primavera els carrers no s’ompliran de catifes de flors ni de riuades de gent que hi passeja, la celebració 
del Corpus de la Garriga es farà ben present al municipi. La festa arriba el 14 de juny amb una colla de propostes 
alternatives per a tots els públics i edats.

Domassos als balcons

Per començar, des de l’Associació Corpus la Garriga es convida tothom a 
penjar el domàs de Corpus a finestres i balcons, per fer ben visible la diada. 
Per a qui no en tingui, l’associació n’està elaborant de nous, gràcies a unes 
subvenció de 3.000 euros que li ha atorgat l’Ajuntament. Els domassos es po-
dran adquirir, ben aviat, al modisteria Montse Codina (c. Can Xic, 2) per un preu 
de 20 euros.

La programació sencera, que inclourà moltes més sorpreses, es podrà conèixer ben aviat al web 
lagarriga.cat. També se’n publicaran totes les novetats a les xarxes socials i a corpuslagarriga.org.

 #UnCorpusDiferentLG

Alhora, s’anima la població a engalanar els seus balcons amb clavells o 
dibuixos relacionats amb la festa i elaborar les seves pròpies catifes de 
materials orgànics des de casa. També es fa una crida per crear stop motions: 
petits vídeos animats que s’inspirin en elements que simbolitzen el Corpus 
(l’Ou com balla, la guerra de clavells, les flors, la gent...).  

Per fer visible la participació ciutadana a la festa es demana compartir totes les creacions i guarnicions a la xarxes, 
sota el hashtag #UnCorpusDiferentLG. 

Cultura popular

Les entitats de cultura popular se sumaran a la festa amb una instal·lació estàtica a la plaça de Can Dachs i amb una 
actuació virtual, que es podrà veure a través de les xarxes. 

I el mateix dia de Corpus, diumenge 14 de juny, es confeccionarà una catifa a les escales de l’Església, un altar de 
flors i s’engalanarà el balcó de l’Ajuntament. 

http://lagarriga.cat
http://corpuslagarriga.org
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Dia contra la LGTBIfòbia

L’Ajuntament va mostrar, el passat 
17 de maig, el seu suport al Dia 
Internacional contra l’homofòbia: la 
lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. Amb la bandera LGTBI+ 
a la façana, des del consistori es va 
convidar la població a fer visible la 
diada reivindicativa amb diverses 
accions. El proper 27 de maig el Ple 
s’adherirà a la Declaració contra 
l’homofòbia.

Servei d’Atenció Integral LGTBI+ 
Sensibilització, suport i informació a persones i entitats

La Garriga compta amb un 
Pla local d’igualtat de gènere 
i diversitat sexual, que té 
entre les seves accions, 
el compliment de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, 
transgènere i intersexuals i 
per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

Per això, l’Ajuntament ha 
signat recentment un acord 
amb la Direcció General 
d’Igualtat, que li ha permès 
passar a formar part de la 
Xarxa Catalana de Serveis 
d’Atenció Integral LGBTI. 

Ajuts al lloguer per minimitzar l’impacte de la Covid-19 
Mesura extraordinària per a famílies amb dificultats econòmiques derivades de la crisi

Ja es pot sol·licitar l’ajut per pagar el lloguer que ha convocat la Generalitat, en una línia extraordinària per minimitzar els 
efectes de la crisi provocada per la pandèmia.

Per accedir-hi cal que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu 
domicili habitual i que, a causa de la Covid-19, es trobi en 
una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que 
pugui acreditar (ERTO, pèrdua d’ingressos...).

L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar o 
bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar 
els microcrèdits que la família hagi demanat a l’Institut de 
Crèdit Oficial (ICO). Es concedirà per un màxim de 6 men-
sualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de 
l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia se-
gons la ubicació de l’habitatge (a Barcelona ciutat i la seva 
demarcació és de 750 euros).

Més informació al web municipal i al correu
habitatge@ajlagarriga.cat.

Amb la posada en marxa del Servei d’Atenció Integral (SAI) de la Garriga, es 
podran recollir incidències i donar curs a les denúncies del col·lectiu LGBTI, així 
com tramitar la targeta sanitària amb el nom sentit a les persones trans. 

Per posar-se en contacte amb el SAI de la Garriga només cal escriure a sai@
ajlagarriga.cat o trucar al 93 871 90 95. 

Formació a personal municipal

Tot coincidint amb la posada en marxa del SAI, aquests dies més de 50 persones 
treballadores de l’Ajuntament estan fent el curs en línia “Com afrontar la 
discriminació LGBTI+”. Entre els seus continguts, la formació contempla el deure 
d’intervenció.

Assessorament acadèmic



1

DEIXALLERIA MÒBIL: 

Cada dilluns, de 16 a 19 h, a la plaça Can Dachs

la Garriga

Dimarts de 16 a 19 h, de dimecres a
divendres de 9.30 a 13.30 h  i de 16 a 19 h,
dissabtes de 9 a 15 h i diumenges de 9 a
14.30 h

Dimarts de 16 a 19 h  i de
dimecres a diumenges de 8 a 14 h
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Transhumància confinada
Un cicle d’activitats que s’adapta al context

El Ple protegeix Can Violí
Unanimitat de tots els grups municipals

Les xarxes socials i el mòbil han jugat 
un paper clau en les jornades dedicades 
a la transhumància que, en el marc del 
Projecte Arrela’t, ha organitzat del 20 al 
27 de maig l’Associació Agrària amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 
Entre d’altres propostes, la programació 
inclou un “Trívial agrari” i l’activitat 
“Anem de transhumància sense el 
ramat de Can Nualart”, que fins al 27 
de maig permet seguir l’antic camí 
ramader a partir de codis QR. Més 
informació a www.aalg.cat i a les xarxes 
de l’associació. 

El Ple d’abril va aprovar, per unanimitat, l’avanç de la modificació puntual del Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbanística (PGOU) al sector B5, Can Violí. L’objectiu és protegir el 
municipi de la urbanització de pràcticament tot el sòl de Can Violí.  
Al febrer de 2019  ja es van suspendre les tramitacions i llicències en tres sectors 
on el PGOU 2001 hi preveia creixements per construcció de nous habitatges. Eren els 
tres sectors situats a llevant de la via: B3 Can Vilanova,  B4 Can Poi i B5 Can Violí. La  
suspensió de llicències es va fer per estudiar la conveniència de modificar el PGOU i 
protegir el territori.
Al febrer de 2020 es van aprovar els avanços de les modificacions puntuals dels sectors 
B3 i B4, i ara s’ha aprovat la del sector B5.

Setmana Europea de l’Energia 
Accions (virtuals) sobre l’estalvi energètic
Amb motiu de la Setmana Europea de l’Energia 2020, que se 
celebrarà del 22 al 26 de juny, a la Garriga es podrà participar 
en diverses accions digitals. Les activitats es donaran a conèixer 
a través del web i les xarxes de l’Ajuntament, i és previst que 
es facin durant el mes de juny. Tindran per objectiu explicar i 
ajudar a fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica en un moment 
històric en què la gent ha passat moltes més hores a casa, fet 
que ho fa encara més necessari.

Quatre membres de Junts 
deixen el grup
Els regidors Jordi Pubill, Joan 
Esteban, Xavier Bernaldo i la 
regidora Juliet Grau han deixat 
el grup municipal de Junts per la 
Garriga. A partir d’ara, passen a 
tenir representació a l’Ajuntament 
com a regidors i regidora no 
adscrits. 
Les regidores Montse Llobet i 
Carlota Torné, per la seva banda, 
segueixen representant Junts per 
la Garriga al consistori, i Llobet 
ha passat a ser la portaveu de la 
formació.

Suspesos els actes de 
Sant Joan

A causa de la pandèmia s’han 
suspès els actes multitudinaris 
previstos per la revetlla de Sant 
Joan al poble: la rebuda de la 
Flama del Canigó, que organitzava 
el Centre Excursionista Garriguenc 
(CEG) amb altres entitats, i el 
sopar popular i l’actuació del Front 
Diabòlic. Des del CEG, però, es 
treballa en una proposta confinada 
que haurà d’adaptar-se a la 
normativa vigent.

Un conte sobre el 
mosquit tigre

Dins la campanya contra el mos-
quit tigre s’ha editat un conte virtu-
al sobre aquest insecte. Sota el tí-
tol A la caça del mosquit ratllat, la 
publicació es pot descarregar aquí. 

https://www.diba.cat/web/salutpublica/conte-mosquit-tigre-a-la-caca-del-mosquit-ratllat
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Ajuntament de
LA GARRIGA

I després de l’estat d’alarma... 
la normalitat?

Des d’aquell 13 de març, que el govern es-
panyol va decidir imposar l’estat d’alarma, 
han passat ja dos mesos llargs. Han estat 
dos mesos que van començar pensant que 
durarien dues setmanes, de fet la primera 
setmana molts ja dèiem que en serien quatre, 
però en portem nou i se’n pronostiquen enca-
ra quatre més, i tots parlem de torbar la “nova 
normalitat”.
Hem hagut d’aprendre a fer moltes coses: 
conviure sempre en família, 24 hores diàries 
sense descans. O a patir una soledat aterra-
dora, perquè quan hom va decidir viure sol o 
sola, no sabia el què li esperava. Algú haurà 
après a treballar des de casa, els que tenen 
la sort de poder-ho fer, i haurà sabut que té 
avantatges: desplaçaments, cues, benzina, 
flexibilitat horària, poder-se dedicar a la ca-
nalla... però també grans inconvenients: jor-
nades flexibles, però molt llargues. I d’altres, 
han hagut d’aprendre a viure amb molt men-
ys, perquè no ingressen el sou, perquè els 
han fet un ERTO o, simplement no han pogut 
apujar la persiana de la botiga.
I d’altres hauran hagut d’aprendre a viure 
sense algú que els ha deixat, sense poder 
acomiadar-se com haurien volgut i, després 
de tota una vida, com es mereixia. Trobarem 
la manera d’homenatjar tota aquesta gent la 
que ens ha deixat i la que està patint tant amb 
la seva falta, és molta gent.
Aquest article l’escrivim ara, que sembla que 
tot comença a tornar al seu lloc. Si res no can-
via, podem sortir una estona cada dia, veure 
cares diferents, alguna petita conversa, tornar 
al lloc de treball, i potser ben aviat, prendre un 
cafè al bar de sempre, asseure a la terrassa o 
potser algun dia dins del local i comprar a les 
nostres botigues.
Durant tot aquest temps, l’Ajuntament de la 
Garriga ha mantingut els serveis essencials 
ben amunt. Parlem d’allò que és imprescin-
dible: la policia local, protecció civil, els bom-
bers, els serveis socials, l’oficina d’atenció a 
la ciutadania... Tots aquests serveis s’han fet 
presencialment i a distància i a més hem ha-
gut d’anar resolent la problemàtica que anava 
apareixent dia a dia, com no pot ser d’altra 
manera. Aquest article també va dedicat als 
nostres companys i companyes anònims que 
han vingut a treballar cada dia a l’Ajuntament, 
malgrat el risc de contraure la malaltia. Grà-
cies.
I ara, poc a poc tothom anirà recuperant el 
seu lloc de treball habitual. Salut a tothom i 
cuidem-nos.

Junts cap endavant

Aquest mes de maig s’ha produït la dimissió i 
renúncia de 4 regidors del Grup Municipal de 
JxLG. Els motius i les discrepàncies d’aques-
tes renúncies les hauran d’explicar ells, tenint 
en compte que tot just fa un any que es van 
presentar a les eleccions amb un projecte per 
la Garriga i més de 2500 electors hi van con-
fiar.
L’actual grup municipal queda format doncs 
per les dues regidores, Montse Llobet i Car-
lota Torné, que assumeixen el repte de se-
guir endavant amb aquest projecte de poble 
i un programa electoral que intentaran com-
plir. Tant des del grup municipal com des del 
partit, seguirem treballant pel poble i la seva 
gent, assumint el compromís que tots els 
electors van dipositar en nosaltres. 
Des de l’oposició, estenem la mà al govern 
municipal i totes les forces polítiques del con-
sistori per dur a terme les polítiques econò-
miques, culturals i socials que el poble ne-
cessita, especialment en aquests mesos de 
sacrificis i dificultats per a tothom.
I és en aquest entorn de crisis generat pel Co-
vid19 que hem de gestionar bé com arribem 
a aquelles persones i empreses que ho estan 
passant pitjor i veuen amenaçat el seu futur 
emprenedor. Hem proposat a l’equip de go-
vern una sèrie de mesures per incentivar l’ac-
tivitat econòmica del poble, com una injecció 
de 300.000 euros al nostre teixit comercial, 
restauració i cultural, amb l’emissió de xecs 
regal.
I per dur a terme tot això, estem disposats 
a donar el suport a l’equip de govern per fer 
els sacrificis pressupostaris, modificacions 
de crèdit i destinar el romanent a l’impacte 
econòmic d’aquesta pandèmia.
Des de Junts x la Garriga, farem una apor-
tació del 50% de les retribucions anuals del 
grup municipal a persones i/o entitats que ho 
necessitin.
Us encoratgem a seguir les recomanacions 
que des del Govern i de l’ajuntament ens do-
nen per fer un desconfinament que ens per-
meti tornar a la normalitat tan aviat com sigui 
possible, en el benentès que hi ha coses que 
han aterrat per quedar-se. Gràcies a tots i to-
tes pel vostre suport.

Pandèmia i atenció a la 
gent gran

La pandèmia ha fet aflorar debats i problemà-
tiques sovint invisibilitzades. És també el cas 
de les residències de gent gran i del dret a 
envellir dignament. El cas de l’asil hospital del 
nostre poble no ha estat un fet aïllat. 
Lluny de fer crítica a la gestió del govern mu-
nicipal, que entenem que ha fet el possible 
amb les eines que tenia a l’abast, creiem per-
tinent obrir un debat sobre aquesta qüestió.
D’on venim? Les dades sobre la gestió de les 
residències a Catalunya són clares: 65.000 
persones viuen en residències –10.000 en 
públiques– i 20.000 estan en llista d’espera 
de places públiques. El 80% de les places 
són privades sense prestacions per acce-
dir-hi (20% a mans del tercer sector i 62% 
d’empreses amb ànim de lucre). Només el 
18% són públiques. Mentre el preu mitjà de 
les places és d’uns 2.000 €/mes, la mitjana de 
les pensions de jubilació és de 1.100 €. Una 
primera reflexió evident: el biaix de classe és 
una realitat.
Una segona reflexió és sobre els àmbits de 
l’atenció a la gent gran que inclou l’atenció sa-
nitària, sociosanitària i residencial. Òbviament 
haurien d’anar de la mà però curiosament, la 
sanitària és competència del Departament de 
Salut i l’atenció a la gent gran, fins fa ben poc, 
era competència d’Afers Socials i Família. 
Manca coordinació i planificació conjunta. Les 
residències s’han concebut com una “qüestió 
social” i no pas sanitària.
Els interessos empresarials del sector són 
una altra de les variables que han aguditzat 
aquesta crisi. Al no formar part del sistema de 
salut pública, les empreses que gestionen les 
residències no garanteixen una atenció sa-
nitària complerta. L’empresa MUTUAM, res-
ponsable de la majoria de personal sanitari 
de les residències de la regió metropolitana 
de Barcelona i també la Garriga, només té 
40 professionals sanitàries contractades que 
fan servei a tots els centres. Tenint en compte 
que només a Barcelona ciutat hi ha 400 re-
sidències, és impossible aportar una atenció 
de qualitat. 
Si volem prestar un servei integral de salut 
que abasti tot el cicle vital, l’atenció a la gent 
gran ha d’estar incorporada al sistema de sa-
lut públic. Cal superar la idea que la salut és 
“l’absència de malaltia” i entendre-la com un 
assumpte social, econòmic i polític. Cal asse-
gurar que la societat ofereix a tothom la pos-
sibilitat de gaudir d’un bon estat de salut i un 
envelliment digne.
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Paro y Covid-19: una mezcla 
letal que debemos combatir

Los efectos de la pandemia sobre el mercado 
laboral de La Garriga ya los hemos empeza-
do a notar. En dos meses (marzo y abril), ha 
aumentado el paro en nuestro municipio un 
17 %, situando el número de vecinos es situa-
ción de desempleo en 750. Desde noviembre 
de 2016 no teníamos unas cifras tan altas 
de paro en La Garriga. En estas estadísticas 
faltan, evidentemente, la gran cantidad de 
personas afectadas por los ERTE que, aun-
que la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz no 
los considere parados, son personas que no 
se encuentran trabajando y en muchos casos 
pendientes de poder cobrar la indemnización 
acorde a su situación.
Como Ayuntamiento lo dijimos el mes pasa-
do: somos la administración más cercana a 
nuestros vecinos, pero los recursos son limi-
tados. Si en algo existe consenso en nues-
tro Consistorio es en el convencimiento que 
vamos a hacer todo lo posible para ayudar a 
todos los garriguenses afectados en mayor o 
menor medida por esta crisis.
Hasta ahora, sin ningún apoyo económico de 
la Generalitat ni tampoco del gobierno central 
nuestro Ayuntamiento ha tenido que hacer 
frente a paliar los efectos del Covid-19. Pone-
mos casos prácticos: la Generalitat ha estado 
ausente a la hora de reiniciar el curso escolar 
de manera telemática. En nuestro municipio 
todos los alumnos pudieron tener conectivi-
dad, no merced a que la Generalitat facilitara 
nada, sino porque nuestro Ayuntamiento (jun-
to con los centros escolares), se las apañaron 
solos para resolverlo positivamente. Tampo-
co recibimos ningún elemento de protección 
(mascarillas, guantes…) de la Generalitat, ni 
siquiera los tests PCRS. Nadie es profeta en 
su tierra podríamos añadir.
Necesitamos, en definitiva, que Generalitat y 
el Gobierno de España nos ayuden facilitán-
donos la financiación a la vez que dotándo-
nos de recursos materiales y humanos. Un 
buen gesto del gobierno de Sánchez sería 
que nos dejaran reinvertir el superávit en me-
didas para hacer frente al COVID-19 en lugar 
de amortizar deuda.
Y volviendo para ir acabando con el tema por 
el que empezamos, el paro. Cs en 2016 pro-
pusimos una fórmula, modesta pero efectiva 
en muchas partes de España para fomentar el 
empleo estable: las ayudas a la contratación. 
Ni el gobierno anterior y de momento este (y 
eso que otro partido de la oposición también 
les ha pedido su implantación) han estado 
por la labor de llevarlas a cabo. Ha llegado el 
momento de ayudar a nuestros empresarios 
locales y, por ende, a nuestros trabajadores. 
En el paquete de medidas que anunciaremos 
en breve podrán conocerlas.

El 70% dels membres de la 
llista de Junts per la Garriga 
donen suport als 4 regidors 
no adscrits

Amb l’ampli suport de la majoria de la llista, ens 
sentim més que avalats per seguir endavant. 
Representem l’esperit i l’essència del que pre-
tenia el projecte, i defensarem aquesta essèn-
cia sense partits que ens ho impedeixin, des 
d’un vessant 100% municipalista. Defensarem 
el treball i el programa que vam redactar. Un 
programa que vam realitzar sense que ningú 
del partit intervingués. Un programa que quan 
faltaven poques setmanes per les eleccions, el 
partit no havia ni tan sols començat.
És per tot això, per tants veïns i veïnes que ens 
donen suport i perquè ens ho permet la llei, que 
no deixarem l’acta de regidors. Però, sobretot, 
no ho farem per convicció i per lleialtat al poble 
de la Garriga. Ens sentim legitimats per repre-
sentar la confiança que van dipositar els garri-
guencs i garriguenques, i així ho farem. Vam 
explicar que no érem una llista de partit, i així 
ho seguim defensant.
Nosaltres vam creure en el projecte, i per tant, 
no acceptarem que se’ns titlli de voler mantenir 
cadires, ni cedirem a les coaccions que està 
duent a terme l’executiva local del partit per tal 
que deixem les actes personals.
Són ells qui han de revisar la seva situació, 
més encara quan, segons manifesten, ja d’inici 
no creien en el projecte, com afirma en declara-
cions als mitjans el seu president local, fent re-
ferència al fet que no li va agradar la llista. Era 
en aquell moment que haguessin hagut de de-
clinar ser en aquesta llista, deixar les típiques i 
velles lluites estèrils de poder, i no ara intentar 
abanderar amb el que no van creure mai.
Us volem anunciar també que els quatre regi-
dors no adscrits, a part de deixar de percebre 
les aportacions econòmiques que reben tots 
els Grups Municipals, hem renunciat a assistir 
a totes les comissions convocades pel Govern 
Municipal, tot i que la llei ens ho permetria, 
de manera individual a tots quatre. Sent així, 
només un dels quatre representarà la resta a 
les comissions, de manera remunerada. Ens 
organitzarem com un sol grup. Tenim tres anys 
per endavant. Tres anys amb l’únic objectiu de 
seguir treballant plegats per la Garriga i per la 
seva gent. Per sumar i fer poble. Som un equip 
de persones diverses i independents, que posa 
i posarà tots els esforços al servei del poble 
que estimem
Gràcies pel vostre suport i salut per a tothom.

Eix comercial Banys – Calàbria: 
una realitat immediata

Arran del Coronavirus i del seu confinament  
s’ha evidenciat la necessitat d’apostar per un 
eix comercial que travessi el nostre poble de 
sud a nord, un eix comercial que afavoreixi els 
comerços de proximitat, però també la restau-
ració i sobretot els nostres veïns i veïnes.
Això no es una cosa que nosaltres defensem 
ara de nou, ja va ser al 2009 amb la reforma 
de les places que parlàvem del potencialment 
d’aquest eix. 10 anys després i tot i les criti-
ques que el nostre projecte va rebre, podem 
dir que els passos seguits fins ara son fidels al 
projecte que nosaltres vam projectar en aque-
ll moment. Hem pogut veure com s’ha anat 
treballant per “trossos” , el carrer Calàbria fins 
la plaça de l’Església n’és un exemple.
Cal recordar que treballar per un eix comer-
cial no es només treballar l’urbanisme, aquest 
és l’error comès pel passat equip de govern.
Ara, ha passat de ser un desig a una neces-
sitat, una necessitat gairebé de vida o mort si 
volem mantenir un teixit comercial com l’hem 
conegut fins ara.
S’han de prendre decisions ràpides i valentes: 
fer de vianants tot el tram, col·locar mobiliari 
urbà que permeti el passeig i el lleure de la 
ciutadania, l’ampliació de terrasses per part 
dels establiments de restauració.
Tot això no serà eficient si no s’aposta també 
per un programa d’ajudes clares al comerç i 
a la restauració, el nostre ajuntament no pot 
quedar-se quiet davant d’aquesta situació, o 
tothom aposta per sortir d’aquesta situació 
com més aviat millor o no podrem ajudar-los.
Des del PSC La Garriga volem donar la cara 
amb els comerços i els restauradors locals, 
volem ser el seu altaveu i els seus grans de-
fensors i per això ja ens hem posat a treba-
llar per demanar al govern el que nosaltres 
considerem que pot ser una de les solucions. 
Esperem trobar sinergies amb la ciutadania 
i amb el govern, i que d’aquesta manera la 
nostra proposta sigui una realitat com més 
aviat millor! 

Jordi Pubill (regidor no adscrit)
Joan Esteban (regidor no adscrit)
Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)
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