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Telèfons d’interès

Telèfons d’interès
Ajuntament (OAC)..................................................... 938 605 050
Servei Municipal de Consum................................. 930 006 246
Servei Local d’Ocupació......................................... 930 006 246
Servei a Empreses i Comerços............................... 930 006 246
Punt d’Informació d’Habitatge.............................. 938 605 050
Esports....................................................................... 938 605 286
Joventut..................................................................... 682 123 979
Espai Jove................................................................. 610 169 297
Oficina d’Acció Social ............................................. 938 719 095
Oficina d’Igualtat i LGTBI+ ..................................... 938 719 095
SIAD............................................................................. 938 719 095
Atenció a víctimes de violència masclista........... 938 719 095
Policia Local de la Garriga...................................... 938 718 092
Bombers Voluntaris de la Garriga......................... 938 718 477
Protecció Civil........................................................... 938 605 290
Deixalleria.................................................................. 937 445 098
Servei de recollida de voluminosos..................... 937 510 096
Biblioteca Núria Albó............................................... 938 718 887
Centre de Visitants................................................... 610 477 823
Sala Andreu Dameson ............................................ 938 605 050
Teatre de la Garriga - El Patronat ......................... 938 718 483
Can Raspall ............................................................... 930 006 246
La Torre del Fanal .................................................... 937 321 043
Cine Alhambra .......................................................... 938 716 111
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Emergències............................................................................. 112
Salut Respon............................................................................ 061
CAP.............................................................................. 938 605 897
Asil Hospital............................................................... 938 714 006
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Farmàcia Comaposada........................................... 938 718 314
Farmàcia Crespi........................................................ 938 716 997
Farmàcia Ferrarons.................................................. 938 71 8128
Farmàcia M. González.............................................. 931 35 2170
Farmàcia Mimó........................................................ 938 717 286
Farmàcia Suñol........................................................ 938 714 686
Parada de taxis......................................................... 938 717 474
Rodalies de Catalunya ........................................... 900 41 00 41
Sagalés....................................................................... 902 130 014
Agbar (atenció comercial)...................................... 934 953 540
Estabanell Energia (informació)............................ 902 472 247

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

Dolors Castellà Puig
Alcaldessa de la Garriga
Garriguenques i garriguencs,
Obrim un nou número del butlletí municipal amb l’ànim de mostrar-vos la
feina d’un ajuntament que funciona a tota màquina. Tot allò que s’havia
alentit perquè es van redirigir esforços a superar la pandèmia ara recupera
certa normalitat. De fet, el que veiem al carrer és que els projectes que
s’han treballat durant mesos de forma tècnica i administrativa ara comencen a apreciar-se passejant pel poble.
Cal destacar la importància que té la nova canalització de les aigües pluvials a la carretera Nova, la carretera de l’Ametlla i el barri de Montserrat.
Si entreu a la Garriga per la C-17 veureu les màquines treballant i els enormes conductes que quedaran soterrats per garantir la seguretat d’habitatges i vies del poble quan ens trobem amb episodis de pluges fortes, són
canvis necessaris que no notarem perquè la notícia, quan plogui de debò,
serà que no hi haurà notícia. Això no soterra la importància de destinar
uns 500.000 euros en dos anys i d’estalviar molts mals de cap a moltes
veïnes i veïns.
Aquesta important acció de Govern és l’exemple de la feina que fem des
de la casa de la vila: a vegades molts dels esforços són perquè no passi res.
És el mateix cas, per exemple, de tota l’acció social que s’ha fet per alleugerir els efectes de la pandèmia. Moltes famílies han afrontat un moment
ben difícil perquè han trobat el suport de l’ajuntament.
Tot això arriba just quan fa dos anys que vàrem assumir la responsabilitat
màxima al govern municipal. Han estat 24 mesos molt intensos i estem
satisfets d’haver pogut endegar molts projectes amb els que ens havíem
compromès, entre ells hem canviat les maneres de fer dins de la casa de
la vila, i també podem sentir orgull d’encaminar el model de poble amb
més qualitat de vida, amb projectes com el parc ludicoesportiu de Can
Terrers, que s’integrarà a l’Anella Verda de la Garriga; l’activitat que torna
a freqüentar l’espai polivalent de Can Luna; o la feina que s’està fent per
establir un nou servei de recollida de residus, més eficient.
I finalment, hem de celebrar les coses vistoses i que omplen el poble d’alegria col·lectiva. Hem pogut fer un Corpus prou lluït dins de les limitacions
sanitàries del moment, i també farem una Festa Major amb activitats culturals i celebracions de poble que, esperem, serveixin per gaudir d’un ambient festiu que tothom vol recuperar.
Dit tot això, us desitjo de veritat un bon estiu i que, en la mesura del possible, pugueu tenir uns dies de repòs. Si us quedeu a la Garriga, ja sabeu
que el poble té molts arguments per entretenir-s’hi: l’entorn natural, el ric
patrimoni o la qualitat del seu comerç i la restauració.
Bon estiu!
Bona Festa Major!

www.lagarriga.cat

@ajlagarriga

Ajuntament la Garriga

ajlagarriga

Cultura
Telèfons d’interès

Compartim de nou
la Festa Major!
L’autora del cartell de Festa Major d’enguany és
Elsa Soler Vega, alumna de 2n curs del Cicle Formatiu
de Grau Superior de Gràfica Publicitària de l’EMAD.

Torna la campanya
“Escull el teu
Rainbow!”

La campanya pretén oferir als i les
joves, en el seu propi espai d’oci
nocturn, un servei mòbil d’informació i assessorament sobre
sexualitat, salut, diversitat, igualtat, mesures de prevenció de la
COVID-19 i convivència, així com
de prevenció sobre consum de
drogues. També s’oferirà material
de reducció de riscos i prevenció.
Així, durant les nits de Festa Major, dos agents de salut es desplaçaran pels espais d’oci i consum propis del jovent realitzant
aquesta tasca.

El jurat va resoldre atorgar el premi a Elsa Soler Vega, de santa Eulàlia de Ronçana, ja
que el seu cartell proposa unes imatges actuals i originals, és molt visual, comunica
festa i diversió i recull tant les activitats de dia com les de nit, donant una unió a les
activitats programades per les diferents franges d’edat.

Un any més, també es durà a
terme la campanya “Festa lliure,
fes-te lliure”, que té l’objectiu de
prevenir comportaments sexistes
i possibles agressions sexuals durant la Festa Major.
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Aquest estiu, de nou es durà a
terme la campanya Escull el teu
Rainbow!, una iniciativa del Pla de
Prevenció de Drogues i Promoció
de la Salut C17 adreçada a joves,
que té per objectiu la reducció de
riscos i la promoció de la salut
durant els vespres i nits de Festa
Major.
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Cultura

Una Festa Major pensada
per a la gent de la Garriga
La Festa Major de la Garriga tindrà lloc entre els dies 30 de juliol i 3 d’agost i
se celebrarà en espais a l’aire lliure i delimitats, per tal d’evitar aglomeracions
i arribar a tots els públics. Caldrà fer reserva prèvia per participar a les activitats.

Una festa feta pels garriguencs i garriguenques i per als garriguencs i garriguenques. Aquesta és la filosofia de
la Festa Major de la Garriga d’aquest
any, una celebració que vol potenciar
el talent, la cultura i el paper de les entitats locals, veritables protagonistes
dels actes d’enguany.
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Les activitats es repartiran en cinc espais, i en diferents franges horàries,
per fer una festa segura i adaptada a
les mesures sanitàries, tant pel que fa
control d’aforaments, com als horaris
(tot plegat, ha estat un procés dificultós pels constants canvis en les normatives).
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Teatre La Garriga - El Patronat

Can Luna

Així, als matins, de 10 a 12 h, es concentraran les activitats infantils de
caire més refrescant; de 12 a 14 h, serà
el moment dels vermuts musicals; de
18 a 20 h serà el torn dels espectacles,
tallers i activitats infantils; i a partir de
les 20 h i fins la nit, les protagonistes
seran la cultura tradicional i la música.

Pista de l’escola Giroi

Cultura
Telèfons d’interès

Sdolar de la Doma

Talent local i de proximitat
Els encarregats de posar la música als migdies i nits de Festa Major seran els
grups i artistes locals. Així, sonaran noms com Kantikune, Òpera Ariadna, Els
Imbècils, Mediterrània Band, Ricky Gil, We Miss i els guanyadors de La Garriga
Talent Show, entre altres.
Sardanes, el concurs Desafialament de Projecte Mexcla’t, les Jam Sessions i
els focs artificials per tancar la festa tampoc faltaran.
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Aquest gruix d’activitats es
concentrarà a Can Noguera,
Can Luna i la pista de l’Escola
Giroi, mentre que les sessions
de cine tindran lloc a l’autocinema que s’instal·larà al solar
de la Doma. El Pregó i els Versots, es traslladen enguany al
Teatre de la Garriga - El Patronat i, a més, es podran veure
en línia.

Aparcament Can Noguera
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Cultura

Corpus, malgrat tot!
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La Garriga va tornar a viure una jornada de Corpus amb flors, tradicions i
cultura popular, malgrat els actes i activitats es van haver d’adaptar a la
situació de pandèmia.
Amb l’ou com balla de fons, una gran catifa floral va lluir diumenge a la
plaça de l’Església, per donar la benvinguda, després de la benedicció, a
la nova capgrossa de la Garriga: la Ginesta.
El Teatre de la Garriga – El Patronat, va acollir Phantasticum, un espectacle
teatralitzat de música, cant, dansa i cultura popular protagonitzat per les
entitats de cultura tradicional i popular garriguenques.
Les sardanes, el concurs d’aparadors i el concurs de cartells tampoc van
faltar en aquest Corpus diferent, però Corpus, malgrat tot.
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Turisme

El Centre de Visitants
recupera l’afluència de públic
Entre els mesos de gener i
abril, el Centre de Visitants
ha rebut un total de 1129
persones usuàries.
El nombre de visitants
i participants en les
activitats programades ha
anat augmentant a mida
que s’han anat relaxant
les restriccions per a la
prevenció de la COVID-19.
Visita virtual al Centre de Visitants:

A Can Terrers, activitats per a tothom!

D’una banda, hi tenen lloc les visites guiades pels espais
principals del jaciment romà. Tot passejant pels diferents
espais de la vil·la, es parla d’arqueologia, de com era l’edifici, de com vivien els romans, les classes socials, el seu
dia a dia...
De l’altra, hi ha els tallers escolars, en què l’alumnat realitza l’activitat en el camp d’aprenentatge, on hi ha la zona
d’enterraments, de la pràctica arqueològica, i de magatzem. Allà coneixen com s’excava i com es registra i en general la recerca i investigació arqueològica.
A més, a Can Terrers s’hi han instal·lat noves senyalitzacions i espais d’interpretació, que permetren a les persones visitants acabar de conèixer amb més profunditat la
vil·la romana i el seu entorn.
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Bona part de l’oferta d’activitats del Centre de Visitants té
lloc a Can Terrers.
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Patrimoni

Visualitzar la Garriga Invisible
La Garriga Invisible és un projecte que busca posar en valor espais urbans,
arquitectònics o paisatgístics allunyats d’aquells elements que, tradicionalment,
s’han considerat patrimonialitzables.

1: Ramon Ferrandis
2, 3, 4 i 5: Cedides per Cristina Sánchez Fernández

Recuperar la memòria dels espais del poble que han estat
oblidats. Aquest és el gran objectiu del projecte “La Garriga Invisible”, una iniciativa de l’àrea de Patrimoni, que treballa per
abastar i connectar tot el llegat històric del municipi.

Participació ciutadana
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Una de les claus del projecte és la participació ciutadana, ja
que bona part dels continguts sorgeixen de la gent que viu i
utilitza l’espai que s’estudia. Es fomenta, així, el sentiment de
pertinença, la integració i l’adquisició de coneixements de la
població. Per fer-ho possible, es duen a terme entrevistes amb
el veïnat i s’organitzen recollides de fotografies, documentació, anècdotes i records de cada lloc.
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Carrer Nord: la nostra història!
El projecte La Garriga Invisible preveu centrar-se, en accions
bianuals, en un espai del poble.
El carrer Nord, punt del municipi marcat pel desenvolupament
urbanístic dels anys 60 i 70 i molt lligat a les classes populars,
ha estat el primer focus de treball. S’hi han fet entrevistes amb
veïns i veïnes, i s’ha fet una recollida de fotografies, vídeos,
retalls de diaris o documents relacionats amb la història del
carrer Nord.
El darrer acte d’aquest procés participatiu, conduït per l’empresa Adhoc Cultura, va tenir lloc el 15 de maig, amb una trobada festiva on el veïnat va poder aportar els seus documents.
El projecte també abordarà llocs com el barri de Montserrat,
les “cases barates”, les urbanitzacions o el barri de Can Noguera, entre altres.
A més de recuperar la història d’aquests espais, generarà accions per integrar-los dins l’oferta turísticopatrimonial de la
Garriga, amb activitats diverses i amb la creació d’estacions
d’interpretació.
Per a més informació, cal contactar amb:

patrimoni@ajlagarriga.cat

Participació ciutadana

Trobades per donar veu al veïnat
Després d’haver tancat una primera
ronda de reunions, adaptades a la
pandèmia, l’Ajuntament ha reprès les
Trobades Veïnals amb els diferents
barris del municipi, per seguir escoltant
les inquietuds del veïnat i per donar
retorn de les propostes sorgides en
aquella primera tongada.

L’octubre de 2020 tenia lloc la Trobada Veïnal amb els barris de
Tremolencs i Gallicant. Era la darrera de la primera ronda de
reunions celebrades amb els diferents barris de la Garriga (La
Doma, les Roques, Santa Rita i Centre; Montserrat, El Passeig i
Ca n’Illa; Sant Ramon, de Dalt, Can Noguera, Can Caralt, Pinetons; i Can Violí, Can Vilanova, Mercè i Can Poi).
Les dues primeres trobades van ser presencials, però les altres
tres ja es van haver de passar al format en línia, a causa de
les restriccions sanitàries. Malgrat tot, i amb la participació
d’una quarentena de persones de mitjana, els veïns i veïnes
van poder traslladar a l’equip de govern les seves inquietuds,
peticions i opinions sobre els espais on viuen.

a

En líni
Més informació:

Ara, passat un temps, en què s’ha estat treballant en les qüestions que es van abordar, les Trobades Veïnals s’han reprès, de
moment, amb dues reunions.

La Doma, les Roques, Santa Rita i Centre
• Canvi de sentit al carrer Maduixers
• Futura urbanització del solar de la Doma
• Substitució i millora de la vegetació de la llera
del riu Congost
• Millora de voreres a la carretera de l'Ametlla
• Col·locació de més contenidors en determinats
punts
Montserrat, el Passeig i Ca n'Illa
• Reforma del clavegueram
• Senyalitzacions
• Col·locació de bancs
• Millores en neteja i a les zones enjardinades
• Substitució d'arbres malalts
• Millora de l'enllumenat als carrers Banys
i Sancho Marraco
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Algunes de les qüestions sobre les quals s'ha fet retorn:
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Joventut

Què necessites?
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L’àrea de Joventut disposa de tota una sèrie de serveis
adreçats al jovent, que van des de la difusió d’informació
sobre temes diversos (sexualitat, prevenció de consum de
drogues i alcohol...), a l’acompanyament emocional, passant
pel suport en la formació. Ara, se suma un nou servei
focalitzat en la recerca de feina. I tu, què necessites?
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Des del mes de maig, els serveis laborals de l’Ajuntament
s’han acostat als Joves. I és que s’ha posat en marxa la
campanya “Jove, Connecta’t al món laboral” que ha engegat el Servei Local d’Ocupació i l’Àrea de Joventut per tal
de donar a conèixer els diferents serveis i assessories que
s’ofereixen.

La campanya
inclou dinàmiques,
trobades i serveis
específics

Entre els serveis específics de què disposa, hi ha l’acompanyament i orientació en el món laboral, i l’accés a ofertes
de treball, al Club de Feina i a formació especialitzada.

Una de les primeres accions concretades va tenir lloc el 20
de maig, des de la Torre del Fanal, amb un Instagram Live
amb el tècnic referent del SLO en què els i les Joves interessades van poder resoldre dubtes.
com a conseqüència de
Paral·lelament la setmana del 24 de maigper
es van
quanferladifereactivació d
rents dinàmiques als patis dels instituts per treballar les
competències personals a l’hora de buscar feina i visibilitzar i acostar els serveis municipals a l’alumnat.
El resultat d’aquest treball també permetrà adequar el pla
estratègic existent a les noves necessitats que han sorgit

Telèfons Joventut
d’interès

Acompanyament transversal al jovent
Treball al carrer:
un educador o educadora
informa i dona suport
durant les nits, en els espais
on el jovent passa el seu
temps d’oci.

Escull el teu rainbow:
campanya que té per objectiu
la reducció de riscos i la
promoció de la salut durant els
vespres i nits de Festa Major.

Servei
d’acompanyament
emocional:
suport per millorar les competències socio-emocionals i
educatives. Per accedir-hi cal
contactar amb el Pla C17.

Mesures alternatives per a
menors denunciats per drogues:
Els menors de 14 a 17 anys
denunciats per tinença o consum
de drogues poden optar per una
mesura educativa com a alternativa
a la sanció econòmica.

L’Espai Jove comença a ser una realitat

En una primera fase, l’espai, que tindrà entrada
pel pati i pel carrer Torrent de la Sínia, pretén
acollir els diferents serveis de l’àrea, entre ells el
Servei Integral d’informació juvenil.
Es preveu, però, anar fent noves adequacions
de l’espai en base als usos i necessitats que vagin sorgint entre els i les joves.
Precisament, per anar definint aquests usos,
l’àrea de Joventut engegarà un procés participatiu en què joves, entitats i personal tècnic podran fer les seves aportacions.

En paral·lel, l’Ajuntament està elaborant el marc
de treball
d’aquest
procés i del propi nou Espai
la pandèmia
i estar
preparats
Jove,
que
definirà,
entre
altres coses, el model
de l’activitat es vagi produint.
de gestió del centre.
Les obres, que compten amb un pressupost d’uns 80.000 euros, s’allargaran uns tres mesos, amb la intenció que l’Espai

pugui entrar en funcionament el més aviat possible, tan bon
punt la pandèmia ho permeti.
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Al mes de juny van començar les obres d’arranjament del nou Espai Jove, ubicat a Can Luna, i
que comptarà amb una sala polivalent, una oficina i una sala de reunions i activitats.
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Educació

La cultura segura no s’atura!
Malgrat la pandèmia, el programa d’Activitats Culturals a les
Escoles (ACE) no s’ha aturat, ja que s’ha adaptat a les mesures sanitàries i l’alumnat ha pogut seguir gaudint del teatre.
Així, els espectacles s’han programat per escoles, enlloc de
per nivells, i l’alumnat i professorat han seguit els protocols
de mascareta, neteja de mans i separació per grups bombolla.
Des del març del 2020 no s’ha anul.lat cap espectacle, sinó
que s’han reprogramat els del curs passat, aplaçats pel tancament del teatre, reformulant la programació d’aquest
any. Fins i tot l’alumnat de 6è, que aquest any fa 1r d’ESO ha
vingut amb els instituts, per no perdre’s l’experiència.

Pel que fa als tallers d’infants de l’EMAD, s’han fet els d’aquest curs
i s’han recuperat els del curs passat, és per això, que hi ha hagut
grups-classe que aquest any han assistit a dos tallers.
Amb aquestes activitats, es dona accés a la cultura i a la pràctica artística a tot l’alumnat, garantint la igualtat d’oportunitats i l’equitat de
tots els nens i les nenes.
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Fem-la petar
El Consorci per a la Normalització Lingüística posa a l’abast de totes les empreses, comerços i associacions d’empresaris el
Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL), recursos per garantir la qualitat de les comunicacions professionals i afavorir la progressiva autonomia lingüística dels usuaris.
Aquest servei vol dotar el sector empresarial d’eines perquè puguin comunicar de manera eficaç, publicar textos de qualitat i
redactar amb seguretat. Es tracta de facilitar al màxim l’ús del català en les comunicacions empresarials, com un element important de la qualitat integral del producte que ofereixen.
També hi ha altres serveis de suport i acompanyament, com el Pla d’autonomia lingüística, l’entrenament lingüístic per a empreses o les sessions formatives.
Les empreses o associacions empresarials i els petits comerços de la Garriga que vulguin accedir als
serveis del SAL poden informar-se a l’Oficina de Català (lagarriga@cpnl.cat o trucant al 677255286).

Educació

L’hora del conte es trasllada a les escoles
La Biblioteca ofereix des de fa molts anys l’Hora del Conte, una activitat consolidada que, durant el confinament a
causa de la COVID-19, es va adaptar a un format virtual per
oferir-la a través del seu perfil d’Instagram i la seva pàgina
de Youtube.
Ara, però, s’ha volgut recuperar la màgia única de l’Hora del
Conte presencial, així com la connexió i la complicitat que
s’estableix entre qui escolta i qui explica, la participació dels
petits, els riures, els aplaudiments i les cançons.
Per això, la Biblioteca ha ofert la visita d’un narrador i d’una
narradora professionals que han traslladat les seves sessions a les pròpies escoles: Moi Aznar, de la companyia Jomeloguisjomelo i la Cia Patawa.
Cadascú ha fet fins a tres passis per escola, per tal que es
poguessin organitzar els grups i les bombolles de la millor
manera possible i que el màxim de nens i nenes gaudissin
dels contes, amb tota seguretat.

Sessions de lectura a les residències
Des de fa 10 anys, la Biblioteca organitza trobades amb els avis i àvies residents a l’Asil Hospital per acostar-los la
lectura. Des del 2018, també les fa a la Residència del Pilar.
Fins l’arribada de la pandèmia, el personal de la biblioteca es desplaçava a la residència i hi portava a terme una
activitat d’uns 60 minuts, que inclou la lectura d’un text en català (sobre tradicions, festes o llocs singulars), refranys,
lectura d’un relat de caire tradicional en català i un altre en castellà, un racó poètic i cançons. Són sessions que prenen com a base el folklore, les tradicions, la gastronomia, els oficis antics... temes amb què els avis i àvies se senten
còmodes, es diverteixen i són, en alguns casos, un exercici de memòria.
Els primers mesos de la pandèmia, aquesta activitat es va aturar i, a mesura que s’han anat produint millores tant
generals com de salut dels residents i personal dels centres, el contacte s’ha anat recuperant. En el cas de l’Asil Hospital, les sessions es realitzen en línia. En el cas de la residència El Pilar, davant la impossibilitat de la connexió en
línia, se’ls fa arribar via correu electrònic els materials elaborats per tal que puguin programar la sessió o taller en el
moment que considerin oportú.
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Moi Aznar ha fet un total de 17 sessions de contes i la Cia Patawa n’ha fet 16. Les han gaudit més de 400 nens i nenes de
les sis escoles de primària de la Garriga: Giroi, Els Pinetons,
Puiggraciós, Tagamanent, Iscat i Sant Lluis Gonçaga
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Habitatge

Primeres passes per a la
creació d’habitatge social de lloguer
La Garriga tindrà per primera vegada habitatge públic destinat a
lloguer, pensat sobretot per a joves, per tal d’evitar que hagin de
marxar a altres municipis quan s’emancipen.
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D’aquesta manera, el govern municipal fa una passa més en les
polítiques actives d’habitatge. I és que l’habitatge és un dret àmpliament reconegut que moltes persones no poden exercir davant l’augment del preu i la poca oferta del parc d’habitatges de
lloguer.
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Així, està previst el desenvolupament d’una promoció municipal
d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer a la Plaça de
la Pau.
La promoció tot just es comença a posar en marxa amb la definició del projecte, a càrrec de la cooperativa d’arquitectes Lacol.
Aquest primer treball inclou els estudis previs, el projecte d’obra,
l’elaboració de les bases d’adjudicació. Posteriorment, es procedirà a la construcció dels habitatges.
Es preveu que la promoció consti de 15 habitatges, que hauran
de tenir qualificació energètica A en emissions i consums, ser funcionals (és a dir, adaptables a diferents usos i necessitats de les
persones usuàries) i que constitueixin una comunitat amb espais
de trobada, per afavorir la relació i la inclusió dels veïns i veïnes
que hi viuran.

Medi ambient

Un pas endavant
en sostenibilitat
Des de fa uns mesos, l’Ajuntament de la Garriga està treballant
en l’estudi de la recollida selectiva de residus porta a porta.
El porta a porta és un sistema de recollida de deixalles de referència en l’àmbit internacional. A Catalunya ja són uns 300
municipis els que s’hi han sumat.
Consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida,
separats, davant la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada residu.

Perquè canviar el sistema
de recollida amb
contenidors actual?

ment a la normativa catalana i europea. El 89% dels residus
que generem a casa es poden reciclar si se separen correctament, i el Porta a Porta és el sistema que ha demostrat assolir
els millors resultats.

Sistema de contenidors vs sistema Porta a Porta:

Millorar els índexs de recollida
selectiva, arribant a resultats
d’entre el 60 i el 80%.

Per extensió, fomentar una millora
de la recollida selectiva d’altres
residus com els voluminosos.

Millorar la qualitat dels carrers
per la retirda de part o tots els
contenidors.

Reduir el cost d’entrada de
residus a l’abocador (fracció resta)
i augmentar els ingressos pel retorn
dels reciclables, d’aquesta manera el
sistema pot deixar de ser deficitari.

Fomentar la separació dels residus
en origen i la corresponsabilització
de la seva gestió.

Evitar l’anonimat en el lliurament
dels residus, fet que permet caminar
cap a una fiscalitat personalitzada.
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El sistema de recollida amb contenidors al carrer, no aconsegueix superar
el 37% de recollida selectiva en el millor dels casos. Cal augmentar aquests
resultats tant per motius ecològics,
com econòmics i per donar compli-
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Territori

Can Violí preservarà
el seu entorn natural

El Garric I juliol-agost 2021 I núm. 198

El sector B5 de Can Violí deixarà de ser urbanitzable,
per tal de preservar aquesta zona agroforestal i evitar la
construcció de prop de 1500 nous habitatges.

16

En el ple del mes de maig, es va aprovar
inicialment la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbanística de
la Garriga referent al sector B5, a Can
Violí, per la qual, el sòl d’aquest sector
deixarà de ser urbanitzable.
Aquesta modificació té per objectiu la
preservació d’aquest entorn agroforestal, evitant la construcció de prop de
1.500 nous habitatges (84 cases unifamiliars de grans dimensions, 250 cases
en filera i 1130 pisos repartits en diferents blocs), que haurien ocupat gairebé 50 hectàrees que actualment són de
conreu de secà, boscos d’alzines i de
ribera, previstos en el PGOU del 2001.
La regidora d’Urbanisme i Via Pública
i de Medi Ambient, Neus Marrodan, va
explicar en la sessió plenària que es

tracta d’una “aposta política clara per a
la protecció del territori del nostre poble i per la preservació dels entorns naturals de grandíssim valor que tenim al
nostre voltant”. “De Garriga només en
tenim una i només la podem protegir
nosaltres”, va afegir.
I és que la modificació s’emmarca en la
revisió del Pla general d’ordenació municipal de la Garriga (que passarà a ser
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)). L’Avanç d’aquest POUM,
aprovat des de febrer de 2019, ja va definir unes línies claus del model urbanístic que ha de seguir la Garriga, basades en la contenció del creixement per
evitar que aquest sigui desmesurat, en
el foment d’un creixement sostenible i
respectuós, i en la protecció de l’entorn

natural, evitant que s’hi construeixi innecessàriament.

Aprovació per unanimitat
Tots els grups municipals van votar a
favor de la modificació.
Un cop aprovat inicialment, el document entra en període d’exposició
pública. També s’ha de traslladar a diferents òrgans supramunicipals (com
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona, ADIF, el Consell Comarcal del Vallès Oriental o el Ministeri de
Foment, Transport, Mobilitat i Agenda
Urbana), per tal d’incorporar-hi possibles esmenes. Posteriorment, el text
refòs es durà al ple municipal per a la
seva aprovació provisional.

Breus
Posem en valor el transport més sostenible
La Garriga aposta per la cura del medi ambient, per això, una de les mesures és la posada en valor dels transports sostenibles, com la bicicleta.
Així, a principis de juny, es va inaugurar el nou aparcament segur per a
bicis, instal·lat davant de l’estació de tren.
Per utilitzar l’aparcament, cal donar-se d’alta i registrar la bicicleta a l’aplicació PVerde o a través del web www.parkingverde.com.
L’aparcament està disponible tots els dies de l’any i el temps màxim d’estacionament és de 48 hores consecutives (o 72 en cas que el cap de setmana quedi entremig).
El servei, gratuït, compta amb 20 places, situades en dos nivells. També
posa a disposició de les persones usuàries eines per a la reparació de bicicletes.
L’aparcament està dotat de càmeres de videovigilància. Malgrat això, es
recomana l’us de cadenat per lligar la bicicleta.

www.parkingverde.com

L’Ajuntament i l’entitat
Pedalem la Garriga han
editat una guia pedalable
amb rutes que enllacen
el municipi amb altres localitats properes, a través
de camins segurs.
La guia es pot trobar a
l’aparcament de bicis de
l’estació, a l’Ajuntament
i a equipaments municipals.
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Nova guia
pedalable
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Mobilitat

Vies urbanes
més segures

Des de l’11 de maig, el límit de velocitat en
vies urbanes d’un carril per sentit de
circulació és de 30 quilòmetres per hora.

El nou límit de velocitat és fruit de la modificació del Reglament
de Circulació en què es recullen els límits de velocitat a les ciutats, aprovat pel Consell de Ministres el passat 10 de novembre.
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A banda d’aquesta limitació, la modificació també contempla
el límit de 20 quilòmetres per hora en vies de plataforma única.
Pel que fa a les vies de dos o més carrils per sentit, la limitació
seguirà sent de 50 quilòmetres per hora.
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A la Garriga, s’està treballant en la modificació de l’ordenança
de circulació per tal d’adaptar-la a la normativa estatal i ja s’ha
modificat la senyalització viària.
El principal objectiu és reduir l’accidentalitat i buscar la millor
convivència entre vehicles i vianants, amb especial atenció a
persones amb mobilitat reduïda, transport públic, bicicletes i
vehicles de mobilitat personal, atenent la creixent complexitat
i l’augment del trànsit rodat, així com la necessitat de compartir
el territori de manera sostenible.

Campanya de control a patinets
Els patinets i vehicles de mobilitat personal (VMP) han esdevingut un actor principal en la mobilitat de pobles i ciutats.
És per això que la Policia Local ha realitzat campanyes de control
centrades bàsicament en la circulació de patinets elèctrics.

En total, es va informar 29 persones conductores de patinets i no
es va haver d’imposar cap sanció. Els controls es van fer de forma
itinerant a diversos punts com l’avinguda de la Generalitat, la Carretera Nova, la Plaça del Silenci, el Passeig Congost, la Plaça de
Can Dachs, l’avinguda Jacint Verdaguer, el carrer Banys, el Pont
de la Doma, el carrer Figueral i la ronda del Carril.
Cal recordar que els VMP (Vehicles de Mobilitat Personal) són
vehicles (no ciclomotors) que poden anar a una velocitat màxima de 25 km/h, i en els qual només hi pot anar una persona.
La imatge que solem veure de dues persones movent-se en el
mateix patinet és una infracció.
Així mateix, hi ha un seguit de condicionants a la normativa que
cal tenir sempre presents:
• els menors de 12 anys NO poden anar amb patinet elèctric
• els joves d’entre 12 i 16 anys NOMÉS poden circular per zones de 20 km/h, i no pels carrers en general
• l’ús del casc ÉS obligatori.
Però una de les qüestions més importants que cal recordar sempre és que els patinets elèctrics mai poden circular per les zones
de vianants ni per les voreres. I fora de la ciutat, tampoc poden
circular per les vies interurbanes.

Mobilitat

El camí cap a una mobilitat
més sostenible
A finals d’aquest mes de juny s’han reprès les sessions de la Taula de Mobilitat,
òrgan de participació i consulta, i espai de reflexió, assessorament i propostes al
voltant de la mobilitat i l’accessibilitat de la Garriga. La seva funció principal és
treballar per la implementació de l’Estudi de Mobilitat.

Aquella primera trobada, en línia per seguir les mesures sanitàries de contenció de la COVID-19, va comptar amb la presència
de persones a títol individual, representants de diversos barris i
de col·lectius com Pedalem la Garriga, Que no ens fotin el tren,
grups ecologistes, l’Agrupació de Serveis i Comerciants (ASIC) i
representants de les AMPA, entre altres.

La mobilitat activa a peu
La primera sessió de represa de la Taula de Mobilitat, celebrada
a Can Luna, va tractar la mobilitat activa a peu. A través de la
dinàmica de taules de treball, es va abordar el tema a través de
diversos punts: la zona centre, la reordenació de places i carrers
per a vianants, els entorns escolars, mobilitat i gènere, el Passeig
i la Carretera Nova.
Aquest ha estat el primer dels tres tallers participatius previstos
al llarg del 2021. Les properes trobades de la Taula tractaran la
circulació i els canvis de jerarquia de carrers, i els aparcaments.

Document guia
L’Estudi de Mobilitat ha de regir i guiar totes les actuacions
que es duguin a terme al municipi i presenta diverses propostes d’actuació, tant a curt, com a mitjà i llarg termini.
LES APOSTES DE L’ESTUDI:
1. Potenciar la zona per a vianants del centre i els seus itineraris de connexió amb els barris
2. Potenciar l’ús de la bicicleta
3. Potenciar l’eix del Passeig com a gran àrea d’esbarjo,
salut i passeig del municipi
4. Incrementar l’oferta i accessibilitat dels serveis de transport públic al municipi
5. Aconseguir que el transport públic interurbà sigui una
bona alternativa al vehicle privat
6. Nova jerarquia viària per millorar la capacitat i seguretat
de la xarxa viària actual
7. Integració urbana de la Carretera Nova
8. Gestió de l’aparcament per afavorir una accessibilitat
més sostenible al centre
9. Potenciar els modes de transport més sostenibles a La
Garriga
ALGUNES ACTUACIONS JA IMPLEMENTADES:
Aparcament segur per a bicicletes a l’estació de tren, com
a aposta per la intermodalitat.
Més espai per a vianants, en detriment dels vehicles, en
diferents punts, (c. Banys o Crta. Nova). Ha implicat la reorganització de la zona blava i vermella i en alguns casos,
tallar el pas de vehicles per a guanyar-lo per als vianants
i establiments.
Tancament de la circulació de vehicles al passeig Dr. Vich
i retirada de l’aparcament en carrers massa estrets com
Can Xic Corder i St Francesc amb la creació d’espai de pas
per a vianants (urbanisme tàctic).
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La Taula de Mobilitat va néixer ara fa un any, amb l’objectiu de
decidir i debatre com s’implementen les diverses accions previstes per l’Estudi de mobilitat urbana sostenible 2019-2024.
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Promoció econòmica

Can Raspall, centre de referència
del desenvolupament local
Can Raspall s’ha convertit en l’equipament de referència
en el foment de l’activitat econòmica de la Garriga. Està orientat
al servei públic dels ciutadans, dels establiments comercials
i de les empreses que operen al territori.
Vol contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la ciutadania
a través de la formació i l’assessorament i, alhora, vol donar
suport a la xarxa emprsarial i comercial, teixida per persones
emprenedores, i a l’economia social, per tal d’afavorir el
desenvolupament econòmic del municipi.
El Servei Local d’Ocupació (SLO) i el Servei Municipal de Consum
també hi estan ubicats.

Els serveis de Can Raspall s’estructuren en cinc grans eixos:

1

Comerç i fires

COMERÇ:
• Organització i gestió d’activitats en
diades singulars (Nadal, Sant Jordi...)
• Assessorament i campanyes informatives al sector (normatives,
ajuts, tràmits...)
• Seminaris d’actualitat
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• Col·laboració i suport en les accions dutes a terme per l’associació
de comerciants en activitats com la
Botiga al carrer, Garrigangues, rebaixes...
• Propostes de dinamització comercial creant campanyes de màrqueting per captar nous clients
MERCAT I FIRES:
• Organització i gestió del mercat setmanal
• Organització i gestió de la Fira de la
Botifarra, Espai Modernista, la Fira
Alternativa
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Indústria

SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL:
• Atenció i assessorament al sector
20
empresarial

• Assessorament i campanyes informatives al sector (normatives,
ajuts, tràmits...)
• Formació i tallers especialitzats
• Formació continuada
POLÍGONS:
• Promoció de la col·laboració público-privada i interempresarial per
tirar endavant projectes comuns
• Suport associació polígons
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Emprenedoria

SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL:
• Assessorament en la creació d’empreses i recolzament en el creixement
• Atenció personalitzada i orientació
en l’elaboració del pla d’empresa
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SLO: Servei Local d’Ocupació.
Intermediació laboral

Serveis a empreses
• Selecció especialitzada de personal
• Formació a les empreses en selecció per competències

• Assessorament i ajut a la selecció
de personal amb gran volum
• Cessió d’aules i espais
Serveis a les persones:
• Orientació en la recerca de feina
• Actualització del CV
• Acompanyament en l’assoliment
de competències
Serveis a empreses
• Selecció especialitzada de personal
• Formació a les empreses en selecció per competències
• Assessorament i ajut a la selecció
de personal amb gran volum
• Cessió d’aules i espais

Promoció econòmica

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
CAN RASPALL C/ Banys, 40 - 08530 LA Garriga
930006246
promocio@ajlagarriga.cat
clubdefeina@ajlagarriga.cat
de dilluns a divendres de 8 a 15 h,
presencial de 9 a 13h. Cal trucar prèviament

Recuperem Can Raspall
L’edifici de Can Raspall (1903) és una construcció
modernista i la primera obra de Manuel J. Raspall (de
fet, era la casa medieval on va néixer la seva mare).
Des de la restauració que s’hi va fer al 2007, es va unir
a la finca de Can Mayol, obra noucentista del mateix
arquitecte. Actualment l’equipament consta de 3
plantes i un pati, i compta amb una sala noble, diversos despatxos, sales de reunions i una sala d’actes.
Un cop finalitzar el conveni de cessió gratuïta de l’espai amb la
Fundació Martí l’Humà (FUMH), les instal·lacions de Can Raspall
van retornar a l’Ajuntament, que hi va traslladar els serveis de les
àrees de Comerç, Emprenedoria, Consum, Empresa, Indústria i el
Servei Local d’Ocupació.
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Projectes i accions
transversals

• Cens i seguiment d’activitats
• Marca de municipi
• Pactes territorials i col·laboració en el desenvolupament d’actuacions
• Promoció del patrocini i el mecenatge
• Coordianció projecte Arrela’t
• Escola d’adluts
• Gestió de projectes per a la millora i finançament dels serveis als ciutadans

Breus
Nou directori de comerç
Es posa en marxa el directori d’establiments comercials i de serveis de la Garriga, a l’espai “Fem Poble” i al web municipal. D’una
manera ben visual es podrà accedir a la informació dels establiments oberts al municipi, podent fer recerca categoritzada per
tipologia d’establiments.
Com a novetat, els mateixos establiments tindran la possibilitat
d’actualitzar i modificar les seves dades a partir
d’uns codis d’accés que se’ls facilitarà, podent,
a més, complementar la seva informació
bàsica amb ofertes de productes
o promocions.
Així doncs, el directori esdevé una eina de
promoció dels comerços i serveis de la Garriga.

El Garric I juliol-agost 2021 I núm. 198

Serveis a les persones:
• Orientació en la recerca de feina
• Actualització del CV
• Acompanyament en l’assoliment de competències
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Ocupació

Nou recurs en línia
per a persones que busquen feina
El Servei Local d’Ocupació ofereix un nou recurs,
en col·laboració amb Barcelona Activa,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
Són càpsules formatives que tenen per objectiu
desenvolupar competències per a la recerca de feina.

com desenvolupar competències clau com la comunicació,
l’organització i planificació, el treball en equip o el networking.
Es divideixen en dues temàtiques: recerca de feina (per encarar
el procés de recerca de feina de manera eficient, definint un
Pla d’Acció) i escola de competències (per aprendre a identificar actituds, aptituds i hàbits que es troben darrere d’algunes
de les competències clau més requerides per empreses i organitzacions).
El SLO de l’Ajuntament de la Garriga s’ha acollit al programa a
través del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona. Això vol dir que totes les persones que estan registrades
al SLO poden participar d’aquesta oferta formativa. No hi ha
límit de càpsules formatives o nombre de participants que s’hi
poden inscriure i totes les activitats s’inicien quinzenalment
sense data de fi de la programació.
Des del SLO es farà directament el seguiment personalitzat
dels participants.
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Les persones interessades en els cursos, independentment
que ja puguin estar inscrites en el SLO, caldrà que estiguin registrades a Barcelona Activa.
Una vegada fet aquest registre, les persones usuàries es podran inscriure i realitzar l’activitat en l’horari i ubicació que els
vagi bé, dins del període de 15 dies en què estarà disponible.
A més, en el seu espai personal de Barcelona Activa, quedaran
recollides totes les activitats que vagin fent i els certificats que
vagin obtenint.
Per més informació podeu contactar a
clubdefeina@ajlagarriga.cat.
El Servei Local d’Ocupació suma a la seva oferta de recursos
tota la bateria de càpsules formatives en línia que ofereix Barcelona Activa per desenvolupar competències per a la recerca
de feina.

Es tracta de 25 activitats en línia (en català i en castellà i també
10 en anglès), de 2 o 3 hores de durada, que permeten optimitzar les eines de presentació, conèixer els canals de recerca de
22 feina i saber tot el que cal sobre el procés de selecció i sobre

Serveis Socials

Convivència i acompanyament
L’Ajuntament ha cedit un habitatge a l’Associació El Far perquè en facin
un ús compartit persones amb problemàtiques de salut mental.

Judith Capella, educadora social d’El Far i responsable tècnica
de l’habitatge, explica que ara mateix es troben en fase d’entrevistes a les persones interessades a accedir a l’habitatge. “Les
persones amb problemàtiques de salut mental tenen moltes
dificultats per tenir una vida pròpia i un servei com aquest ho
facilita, ja que serveix d’entrenament per agafar confiança per
assolir una vida autónoma”, afegeix l’educadora.
La presidenta de l’associació, Imma Piñol, declara que “és un
orgull tenir l’habitatge, perquè fa temps que treballem per
aconseguir això. Gràcies a la sensibilitat de l’Ajuntament ho
hem anat aconseguint”.

Joaquim Salvans, un dels fundadors d’El Far, es mostra molt
satisfet d’aquest nou “fruit de l’associació, després d’aconseguir el Club Social, un espai que ofereix activitats i permet una
millor integració en la vida social del poble”.
L’objectiu: més habitatges
L’entitat preveu posar en marxa l’habitatge entre finals d’any i
principis del 2022. Per començar, ja s’ha encarregat un projecte de reforma de l’immoble que es farà arribar a l’Ajuntament
perquè el validi. A més, el consistori té previst destinar una partida econòmica de 7.000 euros per donar suport al projecte.
Segons l’alcaldessa, Dolors Castellà, “l’objectiu és tenir més
habitatges destinats a aquesta mena de serveis a diferents
punts de la Garriga”, sempre que la disponibilitat ho permeti.
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Es tracta d’una de les antigues cases dels mestres, al carrer
Pere Ballús, actualment en desús. Gràcies al conveni de cessió
signat entre l’Ajuntament i l’entitat, quatre persones compartiran aquest habitatge i alhora rebran l’acompanyament de professionals amb l’objectiu de fomentar la seva autonomia, consolidar hàbits i preparar-se per dur una vida el més autònoma
possible. Així, les persones residents rebran suports puntuals
per a les tasques del dia a dia, gràcies al Servei d’Autonomia a
la Vida Independent. Aquest suport anirà a càrrec del Viver de
Bell-lloch.

Pel que fa a la resta del pressupost necessari per a la reforma,
l’entitat ja ha rebut col·laboracions per part d’empreses i socis
i té previst organitzar alguns actes i activitats per animar tothom a fer aportacions. Una d’aquestes activitats serà el festival Bojos per la Música, que se celebrarà al Teatre de la Garriga
- El Patronat, el dia 3 de juliol.
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Igualtat

Implicar tota la ciutadania
en la lluita contra
la violència masclista
A finals de maig, la Garriga va participar a la
prova pilot del projecte Punts Liles Quotidians,
una iniciativa que vol ampliar el paper dels
Punts Liles, diversificant-ne la seva ubicació, el
seu públic i els agents socials que hi participen,
per tal d’implicar tota la ciutadania en la lluita
contra les violències masclistes.

Així, divendres 28 de maig
a la tarda, es va instal·lar
un Punt Lila a la plaça
del Silenci, i dissabte 29
al matí, es va col·locar al
mercat setmanal, a l’inici
del carrer Banys.
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Els punts van fer la seva
funció habitual de sensibilització a través de dinàmiques diverses i de materials informatius sobre
serveis d’atenció.
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Cal recordar que també
actuen com a punt de prevenció, atenció i assessorament, així com de detecció i derivació. A les carpes
dues agents d’igualtat especialistes en l’abordatge
de les violències masclistes van informar i assessorar les persones que s’hi
van acostar. En total, hi van
participar d’alguna manera 181 persones.

És important
saber on es pot
derivar una
dona en situació
de violència
masclista.

Igualtat

Implicació d’altres col·lectius

Xarxa de
Punts Lila

derivar. Així s’amplia la xarxa d’atenció a les dones i les noies
víctimes de violències masclistes, responsabilitzant-ne també
la comunitat.
Aquest projecte pilot compta amb el suport de la Diputació de
Barcelona, que ha triat la Garriga per participar-hi, juntament
amb uns altres cinc municipis de la província de Barcelona.

“La poblemàtica és dura i plantejar-te que una persona
et pot venir en aquestes circunstàncies no és plat de bon
gust. Però crec que hem d’estar preparades per poder donar un cop de mà i ajudar”. Ho explica l’Anna Maria Fortuny, coordinadora de La Torre del Fanal, una de les persones que ha rebut formació per detectar i acompanyar
casos de violència masclista.
En total, han participat en aquesta iniciativa 13 persones,
treballadores de comerços i equipaments diversos de la
Garriga.
“Ens han explicat com actuar, expressar-nos i sobretot escoltar-les i no donar falses esperances. Nosaltres facilitem
els recursos i contactes sempre i quan les persones vulguin denunciar”, afegeix l’Anna Maria.
La formadora, Edurne Larracoechea, diu que “en general,
hi ha molta sensibilitat cap a les violències masclistes,
però la majoria de persones senten que tenen poques
eines i recursos per tal de poder fer contenció, acollida i
acompanyament davant d’aquestes. Per això la formació
s’ha centrat en dimensionar les violències masclistes com
a violències sistèmiques i compartir algunes pautes bàsiques d’actuació”.
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Però els Punts Liles Quotidians van més enllà, ja que el projecte inclou també la formació de personal d’equipaments
públics, així com de comerços. La finalitat és que en tot el poble hi hagi persones que tinguin unes nocions bàsiques sobre
què són les violències masclistes, com es pot ajudar una dona
que expliqui una situació de violència masclista, i on se la pot
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Esports

Formar en igualtat
les entitats esportives
Les violències sexuals es donen, també, en
l’àmbit esportiu, malgrat sovint han estat
invisibilitzades i normalitzades. És per això
que cal saber actuar quan se’n detecta algun
cas. Amb l’objectiu de prevenir-les, les àrees
d’Esports i Igualtat ofereixen formacions a
les entitats esportives.

“Violències sexuals en l’àmbit esportiu: parlar-ne per identificar i actuar”. Aquest és el títol de la formació que van rebre, en
el mes d’abril, sis entitats esportives de la Garriga, per tal de
saber detectar i actuar davant de casos de violència sexual en
l’entorn esportiu. També es vol afavorir que totes les entitats
incorporin la perspectiva de gènere i de diversitat sexual en els
seus projectes i actuacions diàries.
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La formació, d’una hora i mitja de durada, anava adreçada
a juntes directives i va permetre entendre que les violències
sexuals són un tipus de violències masclistes, que es tracta
d’un fenomen estructural i que cal abordar-lo des de diferents
nivells, que van des de la sensibilització fins a la recuperació,
passant per la detecció i l’atenció.
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Durant la trobada, que va ser online, es va veure que hi ha
diferents actes que sovint no s’identifiquen com a violències

SERVEI D’ INFO R MACIÓ
I AT EN CI Ó A DO NES

l a G arri ga

sexuals (quan no hi ha contacte físic, per exemple). També es
va donar a conèixer com es produeix el procés de preparació
de la víctima (grooming) i es va parlar situacions de risc específiques de l’àmbit esportiu i com prevenir-les. A més, es
van tractar accions que es poden realitzar des de les entitats
esportives, tant per començar a abordar el tema, com per
sensibilitzar la ciutadania, i es van donar pautes bàsiques per
atendre aquestes situacions.
Després d’aquesta primera trobada, la intenció és seguir oferint formació a tots els agents implicats en les activitats esportives: monitoratge, entrenadors i entrenadores, ajudants, delegats i delegades, famílies i els i les mateixes esportistes. També
es preveu estendre aquesta sensibilització fins a la consergeria i el personal del servei de bar i de neteja. En aquest sentit,
es preveu una altra edició el proper mes d’octubre.

En la formació, es van recordar
els recursos de què disposa el
municipi en cas que es desitgi
informació, assessorament o
la necessitat de derivar-hi algú,
com són el Servei d’Informació
i Atenció a Dones (SIAD) i el
Servei d’Atenció Integral LGBTI+
(SAI).

Més informació:

Salut Pública

A l’estiu, compte amb
la vespa asiàtica i
el mosquit tigre!
Amb l’arribada del bon temps, proliferen
de nou els nius de vespa asiàtica i els mosquits tigre.
En tots dos casos, és important prendre algunes mesures.

QUÈ FER...

• Extreure el fibló. En cas de fer servir
pinces, procurar no enfonsar-lo més
ni escampar el verí.

Si detectes un niu de vespa
asiàtica:
• Cal actuar amb prudència i no apropar-s’hi a menys de 5 metres, per
evitar possibles picades.
• No s’ha de manipular mai un niu
secundari.
Cal enviar un correu electrònic a:
sanitat@ajlagarriga.cat amb l’assumpte “Vespa asiàtica” i adjuntant aquesta
fitxa:

Per evitar la proliferació del
mosquit tigre
• Buidar els plats dels testos almenys
cada cinc dies.
• Posar cap per avall els testos i
recipients abandonats per evitar
l’acumulació d’aigua.
• Mantenir netes les piscines.
• Treure la fullaraca de les canaleres
de la teulada.

• Rentar bé la zona amb aigua i sabó
neutre.

• Mantenir tancats o amb mosquitera
qualsevol dipòsit d’aigua.

• Aplicar fred sobre la picada.

• Mantenir els pneumàtics
cobert o tapar-los.

• Es pot aplicar un preparat farmacèutic a base d’amoníac.
• No gratar ni fregar la zona afectada.
• En casos greus, anar als serveis sanitaris d’emergències.

Un cop rebut l’avís, una empresa especialitzada realitzarà una inspecció per
decidir, a partir de criteris tècnics, la necessitat o no de retirar el niu.

Cal recordar que
l’Ajuntament
només
actua als
equipaments i
a la via pública,
mai a la
propietat
privada.

sota

• Fer córrer aigua pels desguassos
dels patis cada cinc dies i treure la
fullaraca.
• Emplenar amb sorra els forats dels
àrbres on es pugui acumular aigua.
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Si reps uns picada de vespa
asiàtica:
La picada de la vespa asiàtica té els mateixos símptomes que una picada de
vespa autòctona. Poden ser una mica
més doloroses perquè el fibló és més
gran, però no contenen un verí més nociu. Cal:
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Fem que passin coses

Fem poble. Bon estiu!

Presentació d’ARRAN la Garriga:
l’alternativa juvenil garriguenca i
dels Països Catalans

Fa dos anys vàrem iniciar un mandat donant el
suport a l’alcaldessa Dolors Castellà i assumíem
responsabilitats de govern per fer que passessin
coses. Govern republicà és anar molt més enllà de
despatxar els serveis d’una institució o de satisfer
qüestions sense visió global de poble. Ens preocupem de d’administrar els recursos de tothom
amb la màxima equitat, i solidàriament amb la
gent està en risc.e en la resposta a les noves necessitats.
Estem endreçant la hisenda local; s’ha aconseguit aprovar la Relació de Llocs de Treball; estem
ampliant les possibilitats de l’administració electrònica, la transparència i la participació; i mentre
es fa front als efectes de la pandèmia, tirem endavant projectes transformadors de poble. Viure a la
Garriga fa vint anys no és el mateix que gaudir-ne
ara. El model de poble s’escriu, per exemple, amb
un nou pla urbanístic o aturant el creixement insostenible de Can Violí. La Garriga és parc natural
del Montseny, però no és un poble residencial,
sinó que també ha d’acollir centres de treball i
serveis de qualitat.
També ens preocupem d’altres coses que passen
encara que no depenguin de l’ajuntament: les
infraestructures, el model energètic o l’educació.
Vetllem perquè ens informació de primera mà i
poder influir en favor dels interessos del poble.
Feina de despatx més enllà de tot el que corre per
les xarxes socials o les legítimes i necessàries reclamacions de carrer.
Fem que passin coses, i aquests dies hem de
celebrar el paper d’Esquerra a les diferents institucions. Molt lluny de la solució que desitgem,
l’amnistia, farem que els indults a presos i preses
polítiques obrin l’etapa de la resolució del conflicte. El nostre objectiu: el major benestar possible
per la ciutadania, per tant, l’autodeterminació i
la independència. Però primer hem d’acabar els
3.000 casos de represàlies i el retorn de les persones exiliades.
Al costat de la gent de la Garriga, a la Generalitat o
més enllà, fem que les coses passin!

La Garriga, Juny de 2021
Amb l’aixecament de les mesures i el progrés de les
vacunacions, de mica en mica anem veient la llum
al final del camí, la Garriga va recuperant vida. Amb
la celebració del Corpus comença una nova etapa
de recuperació social i cultural al poble i volem felicitar un cop més a totes les associacions i veïnat
que ho heu fet possible. Tanmateix, és un orgull que
al nostre municipi hi hagi una vida cultural molt
rica, gràcies a tots vosaltres la Garriga és un petit
municipi amb una gran diversitat cultural.
Junts per la Garriga tornem a posar èmfasi en la
necessitat de consumir al comerç local. En aquest
sentit fem públiques diverses campanyes de promoció del comerç i la restauració garriguenca.
D’aquesta manera, entre tots i totes, contribuirem
a que es mantinguin les persianes aixecades. Perquè creiem en la prosperitat del nostre poble volem gaudir d’una economia local eficient i sanejada
al servei dels comerciants, dels empresaris i de la
ciutadania. En aquest sentit encapçalem l’oposició
a l’endeutament desmesurat al que ens condueix
l’actual govern municipal. Des de Junts donem suport al projecte ludicoesportiu de Can Terrers, però
tenint en compte les prioritats socials i la situació
financera de l’Ajuntament creiem oportú que es
faci esglaonadament per no comprometre el nivell
d’endeutament actual i poder fer front a les contingències i altres inversions més modestes, però també necessàries. Aviat celebrarem la festa major del
nostre poble i us convidem a participar i a gaudir
dels actes programats, sempre respectant les mesures sanitàries. Confiem que, tan la festa com la
tranquil·litat del veïnat siguin mútuament respectats.
Des del grup municipal i com a partit,
Junts per la Garriga seguim a la vostra disposició i
treballem per crear l’alternativa de canvi. No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través de les xarxes o per correu electrònic a: lagarriga@junts.cat . Bon estiu i bona festa major!

Des de la CUP la Garriga, i sent fidels a la nostra manera d’entendre la representativitat institucional, hem
cedit aquest espai a ARRAN la Garriga, organització
juvenil que treballa per la transformació social.
El passat 8 de maig va tenir lloc la presentació de
l’assemblea d’Arran la Garriga, organització juvenil
de l’Esquerra Independentista. La jornada va comptar amb la participació d’organitzacions locals,
comarcals i nacionals: la Garriga Societat Civil, el
Sindicat de Poble de Vilamajor, la Coordinadora per
la Salvaguarda del Montseny, la CUP de la Garriga,
Endavant-OSAN i les portaveus d’Arran.
Aquest acte suposa una nova etapa a la història
del moviment juvenil i del conjunt de l’Esquerra
Independentista garriguenca. Els inicis exactes de
l’Esquerra Independentista a la Garriga són incerts,
però es podria dir que el tret de sortida el dóna l’organització d’un grup de joves al voltant del Casal
Independentista i Popular “La República” a principis
dels 2000, i es consolida amb la presència de garriguenques que militaven en el Moviment de Defensa
de la Terra (MDT).
Aquesta assemblea de joves formava part de la
Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra
Independentista (CAJEI). La República, però, es va
dissoldre i van ser les més joves les que van decidir
crear la Bordalla, que es va presentar públicament
el 2010.
La Bordalla, amb la voluntat de treball exclusivament local, va decidir deixar de formar part de la CAJEI. La creació d’Arran la Garriga beu, doncs, d’una
trajectòria organitzativa juvenil del nostre poble i té
com a objectiu principal seguir cridant al jovent que
tingui la intenció d’organitzar-se en un espai d’aprenentatge col·lectiu, de debat, de plantejament d’activitats locals i de cohesió amb el teixit associatiu.
Però no només des d’una òptica local, sinó també
contribuint a la dels Països Catalans mitjançant l’espai que ens ofereix Arran. Un espai de trobada entre
totes les joves que formen part d’aquest projecte.
Entenem Arran com un espai de formació i d’enquadrament de joves militants cap a una vida de militància revolucionària.
Jove organitza’t i milita a ARRAN la Garriga!

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

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

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

Final de curs escolar: El suspens del
Govern Municipal

Mitja legislatura decepcionant i
preocupant

L’habitatge és un dret bàsic

Fa un parell de setmanes que el curs escolar ha
finalitzat. Un curs escolar molt difícil on la pandèmia
i els seus protocols han marcat el dia a dia de tots els
i les alumnes.
En un context tan difícil, els professors i les famílies
esperaven trobar el suport del govern municipal,
però la sensació que nosaltres hem pogut percebre
no és aquesta, moltes famílies han expressat
públicament i en privat la seva disconformitat amb
les decisions de l’equip de govern, que han sigut poc
consensuades i d’esquenes als plantejaments de
professors/es i famílies.
Ara que acabava el curs escolar volem destacar
algun dels suspensos més notables del nostre equip
de govern:
1) Obres de l’Escola Pinetons: Tot i que sembla
ser que es faran durant l’estiu és un problema que
s’arrossega des de fa molt anys. Es necessari fer una
actuació contundent a l’Escola per garantir que en
el proper curs no tornin a tenir els problemes que
any rere any pateixen quan arriben les pluges. Volem
una escola segura.
2) Pèrdua d’una línia de P3 al Puiggraciós: En els
últims mesos hem sentit parlar molt d’aquest
tema. El nostre partit juntament amb altres partits
i associacions del municipi hem sigut proactius en
recollir signatures per presentar petició al equip de
govern. No ens podem permetre perdre una línia,
sinó el que hem d’aconseguir es reduir el número
d’alumnes per grup.
3) Obres de millora al Giroi i al Tagamanent: Hem de
saber adequar les nostres escoltes als moments que
viuen. Les famílies ho reclamen.
Com podeu veure son molts fronts que la regidoria
d’Educació i el govern en general han de fer front.
Nosaltres li estendrem la mà al govern i treballarem
del costat de les associacions de famílies i el
professorat per tal de intentar fer realitat les
seves demandes. Des de la responsabilitat d’un
ajuntament amb un deute estructural, però amb
el compromís de donar prioritat a les escoles
per davant d’altres inversions no tan prioritàries.
Esperem que el nou curs s’encari amb un compromís
real amb tota la comunitat educativa!

Tot just hem arribat a l’equador de la legislatura
provarem de fer un petit balanç.
El que portem de legislatura el podem qualificar
amb 2 paraules: decepció i preocupació.
Decepció perquè esperàvem noves formes de governar basades en més diàleg i consideració a la
feina de l’oposició. En canvi, tenim un Govern cada
vegada més “bunkeritzat” al que li costa convocar
comissions de treball i arribar a consensos amb
l’oposició (i mirin que n’és de diversa a la Garriga).
L’altre adjectiu per definir la legislatura hem dit que
era preocupació. Molta preocupació per l’estat del
nostre municipi, pels efectes de la pandèmia sobre
els nostres veïns i veïnes i sense oblidar-nos de la
preocupant situació de les finances municipals.
Tenim un greu problema amb el pressupost municipal, doncs és un pressupost amb problemes
estructurals greus. Ara mateix els comptes no quadren, gastem més del que ingressem i el Govern
d’ERC en lloc de fer retallades i ajustos el que fa és
augmentar cada vegada més la despesa del capítol
de personal de l’Ajuntament, endeutar-nos brutalment amb crèdits bancaris i augmentar la ja de per
sí alta pressió fiscal que tenim al nostre municipi.
Dades. Les despeses en sous del personal augmentaran aquesta legislatura un 25% (uns 2 milions
d’euros). ERC ha demanat en dos anys 4.5 milions
d’ euros en crèdits bancaris -gairebé el mateix que
es va demanar tota la legislatura anterior- elevant
així la ràtio d’endeutament d’un 12% al 40% amb
uns crèdits que s’han de pagar en 10 anys.
I en plena crisi el Govern el que està fent és fregir-nos als garriguencs amb augments d’imposts i
taxes.
Aquesta política econòmica de despesa incontrolada, fa que aquest Govern sigui un veritable perill
per l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament i ens va
apropant, cada vegada més, a uns comptes intervinguts o, si més no, a que ens veiem obligats a fer
un pla de sanejament financer.
Amb dos anys de Govern d’ERC més la suma dels
no adscrits, la Garriga està pitjor avui que al començament de la legislatura.

Els regidors No adscrits creiem fermament que
l’habitatge és un dret bàsic i, per això, en aquest
mandat dirigim gran part dels nostres esforços cap
aquest àmbit. Tothom parla sempre d’Habitatge,
però la realitat és que al nostre poble s’han fet poques polítiques actives en Habitatge. Bàsicament,
els governs anteriors s’han limitat a gestionar subvencions supramunicipals d’ajuts per pagar deutes
o factures relacionades amb les llars de famílies
amb problemes, és a dir, s’han fet polítiques pal·liatives. Seguirem fent aquestes polítiques d’ajuts, i
tant, però ha arribat el moment de fer polítiques actives en Habitatge. Pobles del nostre entorn tenen
habitatges públics de lloguer. A la Garriga actualment tenim 0 habitatges municipals per a lloguer
social. És evident que fins ara cap govern municipal
no ha cregut que fer Habitatge Públic de lloguer era
una necessitat. Nosaltres tenim el convenciment
que hem de fer tot el que estigui a les nostres mans
per evitar que els i les joves garriguencs i garriguenques que s’emancipen, hagin de marxar del nostre
poble. Tots sabem que hi ha pocs habitatges de lloguer, i els que hi ha estan a uns preus massa alts. I
què estem fent per solucionar-ho? Estem activant
una campanya per tal de fomentar la Borsa d’habitatge de lloguer. Volem que la gent que te pisos
buits els posi a la borsa per tal que nosaltres ens
encarreguem de TOT i així, poder posar a disposició
dels sol·licitants uns habitatges amb un lloguer un
20% per sota del preu de mercat. També, i el més
important, tenim l’objectiu de construir, a la Plaça
de la Pau, 15 habitatges municipals que destinarem
a lloguer, bàsicament per joves. Seran els primers
habitatges públics que farem a la Garriga i estem
convençuts que no seran els últims!! I n’estem convençuts perquè creiem que l’HABITATGE ÉS UN
DRET BÀSIC.

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

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

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

AGENDA
JULIOL - AGOST
DIJOUS DE JULIOL I AGOST

19 h, al refugi de l’estació
Microvisites al Refugi antiaeri de l’Estació
Imprescindible reserva prèvia

DISSABTES DE JULIOL I AGOST

19 h, des de Can Raspall
Microvisites al Modernisme
Imprescindible reserva prèvia

DIVENDRES 2 DE JULIOL
21:30 h, a la plaça de l’Església
Ballada de sardanes a la fresca
Amb la Cobla la Principal del Llobregat
Inscripcions a: agrupaciosardanistalagarriga@gmail.com
(indicar nom, cognoms i telèfon)

DISSABTE 3 DE JULIOL

11 h, a la Plaça Narcisa Freixas
Taller d’escriptura Terapèutica, l’Art sana. Guiat per
l’escriptora Carla Penna.
Organitza: Associació Dones d’Ara La Garriga i La Filanda.
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Tastets de juliol a Can Luna
12 h - Pregó
12:30 h - Vermut Jazz
14:30 h - Dinar CAU
15:30 h - Trivial Garriguenc
18 h - Jam Session
7è Memorial Josep Segú - Cursa ciclista
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Club Ciclista de la
Garriga
18 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Bojos per la música
Entrades: 8€, de venda a la Perruqueria Montse Vilaró o 1 hora
abans a la taquilla del teatre.
Organitza: Associació el Far

DIUMENGE 4 DE JULIOL

11 h, a l’església de la Doma
Visita guiada: “La Doma. Tresor medieval de la Garriga”
30 Organitza: Centre de Visitants

Tastets de juliol Can Luna
17 h - Carrito a la carta
19:15 h - Cor de Carxofa i Companyia Imaginària d’Arrel
21 h - Portàtil FM
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DILLUNS 5 DE JULIOL

19 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Inici del curs Intensiu d’Improteatre
Info i inscripcions: 610169297 / Instagram: @espaijovelg
Organitza: Espai Jove lg, Noel Jimenez, Dani Codina i
Joan Monells

DEL 6 AL 29 DE JULIOL

Dimarts i dijous de juliol, de 19 a 20.30 h, al Teatre de la
Garriga - El Patronat
Taller intensiu d’Improteatre
Informació i inscripcions a 610169297-Instagram: @
espaijovelg-lgterritorijove@gmail.com
Organitza: Espai Jove lg, Noel Jimenez, Dani Codina i
Joan Monells

DIMECRES 7 DE JULIOL

18 h, a la Torre del Fanal
Inici del Monogràfic sobre la promoció de la diversitat
sexual, afectiva i de gènere
Info i inscripcions: 610169297 / Instagram: @espaijovelg
Organitza: Espai Jove lg, Àrea d’Igualtat

DISSABTE 10 DE JULIOL

17 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
La Garriga Talent Show
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Flavo
17:30 h, al carrer Negociant
Festa de Sant Cristòfol, protector del Barri de Dalt i de les
persones viatgeres.
Espectacle infantil
18:30 h, al refugi de l’estació
Visita guiada: “El refugi antiaeri de l’estació de la
Garriga”
Organitza: Centre de Visitants

Agenda

18 h, a la Torre del Fanal
Treball de cures. Espai de reflexió
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIUMENGE 11 DE JULIOL

12:30 h, al carrer Calàbria
Festa de Sant Cristòfol, protector del Barri de Dalt i de les
persones viatgeres . Benedicció
11h, des de Can Raspall
Visita guiada: “El Modernisme popular”
Organitza: Centre de Visitants

DIVENDRES 16 DE JULIOL

19 h, des del Centre de Visitants
Itinerari guiat: “Les dones, a la cuina a pelar pèsols!
Patrimoni i memòria invisibles”
Organitza: Centre de Visitants

DISSABTE 17 DE JULIOL

Tastets de Juliol a Can Luna
12 h - Aplec de paelles
16 h - Toc de Sal
18 h - Lola and the Rhinos
20 h - PDs CRAZY PUSSYS
22 h - PDs LAIRENAL
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIUMENGE 18 DE JULIOL

11 h, des del Teatre de la Garriga - El Patronat
Itinerari guiat: “Per la llibertat del món: les brigades
internacionals a la Garriga”
Organitza: Centre de Visitants
Tastets de juliol a Can Luna
17 h - La Garreggae Sound System
19 h - Pedalem la Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DISSABTE 24 DE JULIOL

18 h, a la Torre del Fanal
Festa del Barri de Can Noguera
Activitat per nens i nenes
Cinema a la fresca per a tots els públics a les 22h
Organitza: Associació de Festes Barri Can Noguera

DIMECRES 28 DE JULIOL

19 h, a Can Luna
Ple Municipal del mes de Juliol
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DEL DIVENDRES 30 DE JULIOL AL
DIMARTS 3 D’AGOST

Festa Major de la Garriga
Consulteu tota la programació a www.lagarriga.cat

DISSABTE 31 DE JULIOL

19 h, des del Casal de Rosanes
Itinerari guiat: “Visita al Camp d’aviació de Rosanes”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIUMENGE 1 D’AGOST

11 h, a l’església de la Doma
Activitat detectivesca: “Desperta Holmes! El cas de la
Doma”
Organitza: Centre de Visitants

DIMARTS 3 D’AGOST

19 h, a l’església de la Doma
Visita guiada i teatralitzada: “La Doma. L’arxiu de pedra”
Organitza: Centre de Visitants

DIVENDRES 13 D’AGOST

19 h, des de la Vil·la romana de Can Terrers

Visita guiada: “Can Terrers. 2000 anys d’història en 4 passes”

Organitza: Centre de Visitants

DISSABTE 14 D’AGOST

18:30 h, al refugi de l’estació
Visita guiada: “El refugi antiaeri de l’estació de la Garriga”
Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 22 D’AGOST

10 h, des de la Vil·la romana de Can Terrers
Activitat familiar: “Una vil·la a la motxilla”
Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 27 D’AGOST

19 h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat: “Les dones, a la cuina a pelar pèsols!
Patrimoni i memòria invisibles”
Organitza: Centre de Visitants

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

El Garric I juliol-agost 2021 I núm. 198

DISSABTES 10 I 17 DE JULIOL

31

Promoció econòmica
Èrika
Llopis, guia turística en llengua de signes catalana
Èrika Llopis porta 14 anys vinculada a les visites guiades en general
(sobre tot en l’àmbit de l’educació ambiental). Va començar a formar-se en
llengua de signes fa 10 anys i va cursar, entre altres, el Cicle Formatiu d’Intèrpret
de Persones Sordes i guia-intèrpret de Persones Sordcegues. Posteriorment,
va realitzar cicles de teatre adaptat per a persones sordes, va donar classes de dansa
en associacions de persones sordes i sordcegues i va fer espectacles de dansa i
llengua de signes per apropar aquesta llengua a les persones oïents. Serà la guia
de les visites per a persones sordes que prepara el Centre de Visitants
per tal de fer-los accessible el Patrimoni de la Garriga.

Cal aprendre llengua de signes i utilitzar-la
com un recurs més en la vida laboral
Quines visites s’oferiran en
llengua catalana de signes
des del Centre de Visitants?
N’hem preparat dues: el Modernisme de la burgesia i el refugi
antiaeri de l’estació.
Creus que poden tenir una
bona acollida? Et sembla que
hi ha un nínxol de públic important, per a aquest tipus
de visites?
Per a mi, el fet important no és
si hi ha molta gent que vulgui
aquest tipus de visites. El que
per a mi és important és que
les visites guiades comencin a
ser realment en tots els idiomes
oficials de Catalunya. Em sembla vergonyós que es demani
saber anglès als guies turístics i
no es demani saber Llengua de
Signes Catalana (llengua oficial
d’on vivim).
Com et vas especialitzar en les visites guiades en llengua
de signes?
Sempre m’havien atret les llengües de signes, així que quan
per fi, d’adulta, vaig poder estudiar i estimar la LSC (la llengua
que s’utilitza al nostre territori) vaig poder oferir la meva feina
també en aquest idioma: visites guiades, teatre, dansa, etc.
Quines barreres es troben les persones sordes a l’hora de
viatjar i gaudir de l’oferta cultural i turística?
Crec que aquesta pregunta la respondrà millor una Persona
Sorda. El que jo em plantejo és: com seria si sempre ens sen-

tissim turistes als quals no ens
entenen en el propi país on hem
nascut, i on han nascut els nostres avantpassats? Evidentment
que hi ha moltes barreres per a
les Persones Sordes en l’oferta
cultural i turística, però el més
lamentable és que aquesta barrera és la que troben a la seva
pròpia terra per anar al metge,
empadronar-se o declarar en
un judici. Si en som conscients,
això ho podrem canviar entre
totes. Cal que aprenguem Llengua de Signes i la utilitzem com
un recurs més en la nostra vida
laboral.
Quin valor aporten les visites
en llengua de signes, a banda
de l’accessibilitat als continguts?
Des del meu punt de vista aporten també un reconeixement a
la Comunitat Sorda, un mirar
als ulls als nostres veïns i veïnes i entendre que qui posa les
barreres som nosaltres mateixes.
Si entenem això, serà fàcil posar-hi remei. Perquè, com en tantes altres coses, la solució no l’hem d’esperar de fora, sinó que
l’hem d’accionar nosaltres.
En general, creus que s’està millorant l’oferta per a persones sordes en l’àmbit del turisme i la cultura?
És fàcil millorar quan es parteix d’una situació com la que tenien les Persones Sordes en aquest àmbit fa poc. Ara es tracta
de continuar millorant, però fer-ho cada cop més ràpid.

