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Promoció econòmica

www.lagarriga.cat @ajlagarriga Ajuntament la Garriga ajlagarriga

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.

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

Emergències ............................................................................ 112
Salut Respon ........................................................................... 061
CAP ............................................................................. 938 605 897
Asil Hospital .............................................................. 938 714 006

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

Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Telèfons d’interès

Garriguenques i garriguencs,

Desitjo que hagueu pogut aprofitar alguns dies d’estiu per reposar, 
canviar d’hàbits, conèixer món o fer una estada en algun lloc tan o 
més bonic que la Garriga. Durant l’estiu, però, l’ajuntament s’ha man-
tingut en activitat. Cal fer esment dels cossos i voluntariat d’emergèn-
cies que han estat en alerta per l’elevat risc d’incendis i, com no, el 
personal sanitari i de serveis socials que ha vetllat per minimitzar els 
efectes de les onades de calor entre la població més sensible, a ban-
da de lluitar contra la pandèmia. I, encara que quedi una mica lluny, 
cal una felicitació i agraïment per una Festa Major lluïda: gràcies a en-
titats, organització, professionals i a tothom que va fer possible una 
celebració en què vàrem gaudir com mai del talent que hi ha al poble, 
amb tota la diversitat possible. 

Aquest butlletí es centra en la represa de les activitats regulars al 
poble. Aquest estiu s’ha treballat perquè els equipaments escolars 
obrin les portes en estat òptim. A l’escola Pinetons, i en col·laboració 
amb el Departament d’Educació, s’han resolt els problemes de gote-
res i s’ha treballat per evitar les inundacions en cas de grans aiguats. 
En aquesta represa també trobem reforçada l’oferta formativa per a 
adults, orientada a la recerca de feina i a la millora de les competèn-
cies o de recursos per a negocis locals.

Tot i que no és responsabilitat directa de l’ajuntament, les obres re-
lacionades amb la supressió dels passos a nivell de la línia del tren, 
de la modificació de l’estació i del desdoblament de la via trasbalsa-
ran el poble. Des de la casa de la vila fem tot el possible perquè els 
efectes siguin els mínims. Ja hem treballat per la posada en marxa 
d’un autobús llançadora fins a les Franqueses, i també hem estat i 
serem molt actius en la demanda d’informació dels plans d’Adif i del 
Ministeri espanyol, atesa l’opacitat viscuda fins al moment. Ens serà 
essencial per anticipar-nos, com ja hem fet, i traslladar-ho a la ciuta-
dania, per aconseguir minimitzar les molèsties que causa qualsevol 
obra a l’espai públic.

Les deficiències del servei ferroviari que patim a la Garriga –i que no 
milloraran gaire amb el desdoblament, perquè seguirà havent-hi un 
tap a l’entrada de Barcelona– són l’exemple proper de la necessitat 
que Catalunya assoleixi les competències d’estat per decidir les prio-
ritats en mobilitat i ordenació del territori, les inversions en qualitat 
de vida, la sostenibilitat i la competitivitat. Cal deixar de dependre 
d’una classe dirigent repartida entre ministeris, judicatura i grans em-
preses, i que fa i desfà a Madrid: tard i sovint contra dels interessos del 
país. Us convido a celebrar de nou un Onze de Setembre per reivindi-
car la plena sobirania.
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Telèfons d’interès

Escola d’Adults de la Garriga, 
punt d’unió de la formació al municipi
A partir d’aquest setembre, es posa en funcionament la nova 
Escola d’Adults de la Garriga, una plataforma que neix amb la 
voluntat d’aglutinar tota la formació reglada i no reglada, di-
rigida a les persones adultes, que s’imparteix al municipi, des 
de les diferents àrees de l’Ajuntament (Educació, Emprenedo-
ria, Servei Local d’Ocupació i Joventut). L’objectiu principal és 
crear un espai on accedir de manera ràpida i fàcil a tots els 
cursos, píndoles i formacions.

L’Escola d’Adults neix com a plataforma en línia, perquè una 
altra de les seves finalitats és la de potenciar la formació vir-
tual. Així ho explica la regidora d’Educació i Formació, Txell Ca-
talan, qui assegura que “la formació virtual és clau per donar 
el màxim de flexibilitat als alumnes de l’Escola d’Adults de la 
Garriga. Des del web eda.lagarriga.cat, es tindrà accés a les au-
les virtuals i als recursos de les diferents formacions que s’ofe-
reixen. Tanmateix, aquesta plataforma també vol ser una eina 
clau per acabar amb un dels grans reptes actuals: la bretxa 
digital de la ciutadania”.

Educació

Aquesta plataforma 
també vol ser una 
eina clau per acabar 
amb un dels grans 
reptes actuals: 
la bretxa digital de la 
ciutadania

Algunes novetats
Una de les novetats que se suma a l’oferta de cursos i forma-
cions és el curs per a l’obtenció de Graduat en Educació Se-
cundària per a adults, per a majors de 18 anys o majors de 
16 amb contracte de treball. Aquests estudis permeten com-
pletar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o 
graduada en educació secundària obligatòria (GES).
Cursos de català i anglès, formació per a emprenedoria, em-
preses i comerços, obtenció de l’ACTIC, tallers artístics i de 
l’Espai Jove, servei d’acollida i alfabetització... l’oferta és molt 
extensa i adreçada a tota mena de perfils.

Més informació: 
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Promoció econòmicaEducació

L’Ed’A vol donar resposta 
a les necessitats detectades
Ja fa uns anys, es va crear un grup de treball a l’Ajuntament 
de la Garriga, el GT1, en el qual hi participen els departaments 
d’Educació, Promoció Econòmica, Joventut, Serveis Socials 
i Servei Local d’Ocupació. L’objectiu bàsic d’aquest grup ha 
estat la definició conjunta de les necessitats formatives del 
municipi. 
Cada departament tracta amb col·lectius específics, però s’ha 
observat que les necessitats bàsiques a nivell formatiu són 
molt semblants, i tenen una especial incidència en la formació 
d’adults, ja sigui per a completar el seu projecte personal, com 
per a la millora professional.
També s’ha observat que la formació de les persones adultes 
ha experimentat un procés de canvi important en els darrers 
anys. Les noves tecnologies i la seva aplicació, tant en el món 
laboral com en el desenvolupament personal, han creat nous 
ritmes i formes de vida i de relació social. L’aparició d’aquestes 
noves necessitats ha comportat un important augment, així 
com la variació i la diversificació, en la demanda de formació 
per les persones adultes. Emplenar un formulari, orientar-se 
en una ciutat, utilitzar el transport públic, treure diners d’un 
caixer, fer pagaments de compres, entendre una oferta de fei-
na, són activitats per a les que es necessiten habilitats que no 
s’han après pels canals habituals de formació. 

Fruit de les necessitats detectades, en paral·lel a l’inici de trà-
mits per a la creació d’una escola “física” per a adults, s’ha 
construït aquest espai web que recull tota la formació, amb 
una plataforma online (moodle) que farà compatible la forma-
ció presencial amb la formació en línia de les persones adultes.
Tot plegat, per oferir una educació de qualitat que doni opor-
tunitats educatives a tothom al llarg de la vida.
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Telèfons d’interèsEducació

Una escola hereva 
de l’EME
La Garriga té una llarga trajectòria de serveis educatius. Des 
del 1996, amb el naixement de l’Escola Municipal d’Educació, 
es van agrupar els diferents serveis educatius organitzats per 
l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de la Garriga com cursos de 
formació ocupacional i monogràfics per a persones adultes.
L’EME ha anat oferint cursos i programes educatius adreçats 
a diversos sectors de la població en el àmbits de la formació 
acadèmica, professional i complementària, intentant donar 
resposta a les demandes i necessitats formatives detectades 
al municipi en funció dels recursos dels quals disposa.
Dins l’oferta de persones adultes destaquen: 
Cursos monogràfics de diferents temàtiques amb una oferta 
que s’engloba en les àrees d’informàtica, empresa, idiomes i 
lleure.
Cursos de Preparació de la part comuna per a les proves d’ac-
cés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior.
A partir de l’any 2010, l’escola va començar a oferir cursos d’al-
fabetització.
L’EME també és centre col·laborador per acreditar el certificat 
ACTIC emès per la Generalitat de Catalunya.
També compta amb altres serveis com l’aula oberta que posa 
a disposició dels usuaris una aula d’informàtica amb connexió 
a Internet i amb el suport d’una persona que autoritza la utilit-
zació dels ordinadors.

EMMARCA’T és una campanya que parteix d’un estudi impulsat per la Direcció General de Política Lingüística segons el qual al 
67,9 % dels consumidors els agradaria que l’atenció al públic i/o telefònica de les seves marques i botigues preferides pogués 
ser també en català.  

D’acord amb els estudis realitzats sobre l’ús de la llengua, veiem que 9 de cada 10 webs consultats tenen una versió en català. 
El català és la 27a llengua del món en pes econòmic. El 72,8 % d’usuaris de xarxes socials i el 73,3 % d’usuaris de missat-
geria electrònica a Catalunya utilitzen el català.  

A Catalunya hi ha, doncs, més de 4 milions de consumidors potencials que consideren l’atenció al públic en català com un 
valor afegit molt rellevant. El català és la 8a llengua amb més penetració a Internet del món. A més a més, s’ensenya a més de 
140 universitats d’arreu del món i disposa d’un domini propi a Internet.

SS nyl·lç
Ç

Fem-la petar
Marca el català com a llengua de comunicació

L’Oficina de Català
L’EME acull l’Oficina per a la Normalització Lingüística, que 
depèn de la Generalitat i de l’Ajuntament de la Garriga, i s’en-
carrega de fer cursos de català per a persones adultes (uns re-
cursos que també recull la plataforma de l’Ed’A). També asses-
sora, revisant documents breus, i dinamitza la llengua, amb 
presentacions d’autors, celebracions d’efemèrides com el Dia 
de la Poesia o el de la Llengua Materna, sessions de formació i 
promoció de serveis com el Voluntariat per la llengua.
És per això que al butlletí municipal El Garric es publica un es-
pai dedicat a la llengua per fer-la petar, per acostar-nos-la, per 
conèixer-la de més a prop.

Davant d’aquest ampli ventall, s’observa que si l’eina de comunicació és la llengua, el català és 
qui dona la marca de crear vincles entre nosaltres. 
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Promoció econòmica

La Garriga aposta 
per la coeducació
El Pla Local d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual compta 
amb una línia estratègica dedicada a l’educació i la 
formació, dins de la qual s’emmarquen una sèrie d’accions 
que tenen per objectiu consolidar un projecte coeducatiu 
de municipi, és a dir, basat en la igualtat de gènere i la 
diversitat sexual.

Igualtat

Una educació que qüestiona els es-
tereotips de gènere, que vol construir 
una escola més democràtica, inclusiva 
i participativa, que valora i atén la di-
versitat, que fomenta l’ensenyament i 
l’aprenentatge ètic i amb una perspecti-
va interseccional, és a dir, que també té 
en compte altres eixos de discriminació, 
com l’ètnia, l’origen, el color de la pell, 
la religió o l’edat. Tot això és la coedu-
cació. I la Garriga està treballant per 
implementar un projecte coeducatiu de 
municipi.

Per conèixer la situació actual i saber 
quines passes s’han fet ja en matèria 
de coeducació, des de les àrees d’Igual-
tat i Educació, i amb la col·laboració de 
la cooperativa d’iniciativa social Fil a 
l’Agulla, s’ha realitzat un estudi entre els 
centres educatius i les famílies. D’aquest 
treball, es desprèn que malgrat hi ha ac-
cions ja iniciades i sectors de professorat 
i de famílies ja sensibilitzades en la coe-
ducació, encara hi ha camí per recórrer.

Així, entre les accions que ja es realitzen 
als centres educatius, destaquen la in-
corporació de la perspectiva de gènere 
a l’acció tutorial, un ús ampli del llen-
guatge no sexista, accions concretes per 
fomentar la igualtat de gènere, l’adqui-
sició de materials que inclouen la pers-
pectiva de gènere o la modificació de la 
documentació del centre amb llenguat-
ge no sexista, entre altres.

També cal tenir en compte que bona 
part del personal docent ha rebut algu-
na mena de formació en coeducació (en 
la majoria de casos, impartida per Fil a 
l’Agulla, a càrrec de l’Ajuntament).

Quant a les famílies, en general es fa 
palès cert desconeixement al voltant de 
plans, programes i recursos de coedu-
cació, així com un gran desconeixement 
de les accions de coeducació als propis 
centres. Malgrat tot, les famílies mostren 
interès en la matèria.

És per tot això que, a partir dels resultats 
d’aquest estudi, s’ha decidit realitzar al-
gunes accions abans que acabi l’any:

-  Formació per al professorat: “Escoles 
feministes per a un municipi lliure de 
violències masclistes”, a càrrec de Fil a 
l’Agulla. La formació serà reconeguda 
pel Centre de Recursos Pedagògics dels 
Vallès Oriental.

-   Trobada informativa per a famílies: 28 
de setembre, de 18 a 20 h (escola bres-
sol, infantil i primària) i 5 d’octubre, de 
18 a 20 h (secundària). També a càrrec 
de Fil a l’Agulla.

En tots dos casos, la formació serà on-
line.

A més, des de l’Ajuntament també s’està 
donant suport als centres que ho sol·li-
citin, mitjançant la impartició de tallers 
o intervencions per tractar situacions 
específiques, a càrrec de diverses enti-
tats dedicades a la coeducació.

 

 

 



Igualtat

Coeducar des de la primera infància
Materials quotidians, joguines sense identificació de gènere, 
contes sense estereotips... són només alguns exemples de la 
tasca coeducadora que es fa a l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, en què s’hi ha posat especial èmfasi aquest curs 2020-
21. Ho explica la seva directora, la Mireia Grau:

Com esteu posant en pràctica la coeducació a Les Caliues?
A l’escola bressol entenem que la coeducació és oferir als in-
fants del centre les mateixes possibilitats d’aprenentatge i fo-
mentar els valors en igualtat. No pensem en l’educació de nens 
i nenes, sinó que partim de la idea de formar persones i així po-
der oferir mecanismes d’empoderament i igualtat en el seu lliu-
re pensament. A les aules podem trobar per igual cotxes, nines 
i ninos amb gènere, nins sense identificació de gènere, cuineta, 
tallers de mecànic, encaixos, elements de la vida quotidiana, 
caixes de cartró, mòduls de fusta pel desenvolupament motriu, 
materials que fomenten la destresa manual i la coordinació ull-
mà, contes i tot tipus de material inespecífic.

Val a dir que des de l’escola aquest curs hem posat especial 
atenció en la literatura que oferim als nostres infants: la selec-
ció de contes ha donat lloc a la modificació del nom de les au-
les, de forma que tots els nens i nenes s’hi sentin inclosos amb 
els noms de les aules. 

Quant a l’equip humà del centre, tenim el compromís de man-
tenir formació continuada envers la coeducació i comptem 
amb dues persones referents en coeducació. A més, valorem 
positivament que els infants de l’escola bressol puguin veure 
una persona masculina en rols de cura, apostant perquè en el 
centre hi hagin professionals de gènere masculí.

Perquè és necessària la coeducació?
Per formar als infants en igualtat, gaudint de les mateixes opor-
tunitats d’aprenentatge independentment del seu gènere. En-

tenem que eduquem persones, i per tant no hi ha diferència de 
tracte segons el gènere. D’aquesta manera pensem que podem 
educar als infants cap a una societat igualitària.

Quin efecte ha de tenir la coeducació en els infants?
La coeducació ha de servir viure la igualtat com a normalitat, 
evitant discriminacions per condició de gènere.

Quina implicació teniu per part de les famílies?
Observem que mostren curiositat pel tipus de materials que 
oferim, ens fan preguntes i nosaltres les animem a incloure 
més material inespecífic a casa. També observem que quan 
demanem l’aportació de materials de casa la tendència va més 
cap a la inespecificació. I quan porten contes, aquests solen ser 
poc estereotipats.
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Breus

Finalitzen les obres per acabar amb 
les inundacions a Els Pinetons
Durant els mesos de juliol i agost, el departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya ha executat les obres que 
han de resoldre els problemes d’inundacions que pateix l’es-
cola Els Pinetons durant els episodis de pluges.

Per la seva banda, l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la part de 
l’actuació que afectava l’exterior del recinte escolar, és a dir, 
la via pública.

El conjunt de les obres realitzades no només ha d’evitar les 
inundacions recurrents, sinó també posar ordre a part del 
sistema d’evacuació de l’aigua de la pluja, alhora que evitar 
l’abocament d’aigües residuals dels lavabos exteriors de l’es-
cola al riu Congost.

Per això, s’ha executat un nou col·lector general d’aigües plu-
janes de dimensions superiors a l’actual i que passa pel centre 
de l’escola i travessa patis i carrer fins a abocar al riu Congost.

A aquest col·lector es connectaran les recollides d’aigües de la 
coberta d’Educació Infantil i de les reixes dels patis.

D’aquesta manera, l’aigua de pluja surt per gravetat, evitant 
que s’estanqui com passava fins ara, ja que quedava per sota 
de la cota de sortida del clavegueram del carrer.

A més, la xarxa de recollida d’aigües residuals dels lavabos ex-
teriors s’ha reconduït a la xarxa d’aigües residuals general de 
l’escola.

Tal i com va explicar la regidora d’Urbanisme i Via Pública, 
Neus Marrodan, els treballs s’han acabat abans de l’inici del 
curs escolar. Marrodan va remarcar els esforços fets pel consis-
tori per resoldre el problema aquest mateix estiu. 

El cost de l’actuació ha estat de 46.700 € per a l’Ajuntament i 
de 58.600 € per al departament d’Ensenyament. 

Canvis en el servei de la R3 
de Rodalies

Des del dia 30 d’agost, el servei de l’R3 de Ro-
dalies s’ha vist alterat per la baixa de la via 4 
de l’estació de la Garriga, afectada pels tre-
balls previs a les obres de desdoblament de la 
línia entre Parets i la Garriga.

Així, tres trens que inicien i finalitzen el seu iti-
nerari a la Garriga, ara ho fan a les Franqueses 
del Vallès.

Després que l’equip de govern mantingués 
una reunió amb la Direcció General de Trans-
ports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
per a buscar una solució que garantís el man-
teniment del servei de transport, s’ha habilitat 
un bus llançadora per poder cobrir el tram de 
trajecte afectat.

Formació teatral a la Garriga
La companyia de teatre Frec a Frec impul-
sa les Escoles de Teatre, l’objectiu de les 
quals és fer possible que tothom pugui 
viure el teatre des de dins. 

Per això han volgut crear escoles de base, 
“on tothom pugui assaborir, aprendre, 
descobrir les seves qualitats i compar-
tir-les amb els altres”, que puguin acollir 
totes les edats i on qualsevol persona pu-
gui iniciar-se en el món de les arts escèni-
ques.

Les Escoles de Teatre de Frec a Frec per-
tanyen a l’Associació Catalana d’Escoles 
de Teatre (ACET) i compten amb el segell de qualitat d’innovació pedagò-
gica de l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació i inscripcions per la curs 2021/22 al 607636873 (WhatsApp) 
o a escolagarriga@frecafrec.com.
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Turisme

Jornades Modernistes: 
retorn a la Garriga del 1900
Del 8 al 10 d’octubre, la Garriga torna 
a celebrar les tradicionals Jornades 
Modernistes, un viatge al passat que 
ens permet acostar-nos a la societat 
garriguenca de principis del segle XX.

Les Jornades Modernistes arriben a la seva 10a edició i ho fan, 
novament, adaptant-se a les mesures sanitàries requerides pel 
moment. Malgrat això, enguany, es recuperen alguns actes i 
activitats que no es van poder dur a terme en l’edició anterior.

Així, visites guiades, música, tallers, xerrades i activitats fami-
liars conformen el programa de les jornades d’enguany. Cal-
drà fer una reserva prèvia de les places per participar-hi, ja que 
seran limitades.

La inauguració tindrà lloc a Can Raspall, divendres 8 d’octubre 
al vespre. Aquella mateixa tarda, es faran visites a les residèn-
cies de gent gran on es representaran microescenes moder-
nistes. I Can Ramos acollirà una xerrada sobre “El servei a les 
cases d’estiueig”.

Dissabte concentra el gruix de l’activitat de les jornades: es 
torna a organitzar una activitat de descoberta pel municipi on 
caldrà fer proves i desvetllar enigmes, també es faran visites 
guiades de la mà del Centre de Visitants, hi haurà espectacles, 
microescenes modernistes, tallers, xerrades i activitats cultu-
rals i musicals al voltant de l’estiueig. 

A més, enguany, diumenge, tindran lloc les Festes del bosc a 
Can Ramos, animació swing i la tradicional desfilada moder-
nista, que culminarà amb un reconeixement a les cosidores 
que han col·laborat durant la crisi sanitària.

Fira Modernista i setmana gastronòmica
Novament, al centre del poble s’hi instal·larà la Fira Modernis-
ta, amb ambientació d’època, paradetes i animació. 

I a partir de divendres 1 d’octubre, a més, diversos restaurants 
serviran plats d’inspiració modernista, a la setmana gastronò-
mica.

Les Jornades Modernistes de la Garriga, que s’organitzen des 
de 2012, pretenen reflexionar, a través de diferents actes lú-
dics i culturals, sobre el moviment modernista i com aquest 
ha acompanyat el desenvolupament econòmic i cultural del 
municipi dels darrers anys.

Aquest any, també cal destacar la participació activa de l’As-
sociació Modernista de la Garriga, organitzant actes i col·la-
borant en la fira. L’Associació Modernista va néixer de les in-
quietuds de les persones participants en els cursos de costura 
modernista que s’organitzen des de fa quatre anys i té la vo-
cació de donar a conèixer la cultura modernista del municipi.

Podeu consultar tota la programació de les 
Jornades Modernistes de la Garriga al 
web municipal. www.lagarriga.cat
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Des de l’àrea de Patrimoni, 
es vol reivindicar la importància 
històrica i també ambiental del Rec Monar, 
el camí ral i, en general, les infraestructures 
rurals tradicionals. 
Per això, una nova estació d’interpretació, 
col·locada al costat del camí del riu, ens ajuda 
a conèixer el valors ambientals de la zona.

Patrimoni

El Rec Monar, símbol del 
patrimoni rural garriguenc

Entendre els valors culturals i ambientals del patrimoni rural tradicional. 
És el gran objectiu que es busca amb la instal·lació d’una nova estació 
d’interpretació que es col·loca, aquest mes de setembre, a la zona del Rec 
Monar, el camí ral i la Passola. 

Aquest nou element d’Interpretació del Patrimoni s’emmarca en el pro-
jecte Arrela’t i vol ajudar les persones visitants a comprendre la importàn-
cia de la biodiversitat, a respectar-la i a actuar per la preservació del llegat 
rural de la Garriga.

I és que en aquest punt, la natura i la mà de l’ésser humà (que va crear 
aquesta infraestructura hidràulica) es troben, en un espai que compta 
amb vegetació de ribera, mediterrània i creixenars, entre altres comuni-
tats. Tot un ecosistema que acull també un bon nombre d’ocells (oriol, 
mallerenga, picot garser, blauet, rossinyol, merla, pica-soques, falcó per-
diguer...) i d’insectes (libèl·lules, espiadimonis i un grapat de papallones).

La resclosa i el sistema de regulació 
del cabal del Rec Monar
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Patrimoni

Nou curs d’Interpretació 
del Patrimoni
Després que l’any passat no es pogués dur a terme a causa de la pandèmia, 
enguany, s’ofereix un nou curs d’Interpretació del Patrimoni, que s’impartirà del 
24 al 26 de novembre.

Tindrà una durada de 20 hores i portarà per títol “Abans i durant l’exposició: 
Interpretació i museografia sensata” i l’impartirà Maribel Rodríguez, presidenta 
de l’Asociación para la Interpretación del Patrimonio i fundadora de l’empresa 
Espiral, Animación de Patrimonio.

El curs s’adreça a guies de natura, guies de patrimoni històric i cultural, educa-
dors/es ambientals, monitors/es i directors/es d’oci i temps lliure, responsables 
de museus, tècnics/ques de turisme, responsables de les oficines d’informació i 
turisme, guies de turisme, agents de desenvolupament local, gestors/es d’equi-
paments i serveis turístics, regidors/es depatrimoni i/o de turisme...

Els objectius generals són reflexionar sobre la relació entre patrimoni i públic 
(local i forani) i analitzar la museografia com a tècnica de comunicació-inter-
pretació. Com a objectius específics, té conèixer les característiques generals 
de l’espai expositiu, apropar-nos a la metodologia de disseny d’espais patrimo-
nials, plantejar la diversitat dels recursos expositius i deliberar sobre l’ús del pa-
trimoni en una localitat (turístic, cultural, educatiu i social).

Així, es parlarà sobre com una planificació prèvia pot crear un espai útil per als 
seus objectius, com fer servir els codis del llenguatge expositiu-museogràfic 
sense avorrir el públic, les potencialitats de la interpretació per crear vincles 
amb els i les visitants, com fer partícip la població del seu llegat i del difícil equi-
libri en els usos turístics, culturals i socials del nostre patrimoni.

Aquest curs s’imparteix en castellà i la matrícula té un cost de 60 € (Preu es-
pecial: 40 € per estudiants, persones a l’atur i associades a l’AIP). Les places li-
mitades i les inscripcions estaran obertes a partir del 13 d’octubre. Les classes 
tindran lloc el 24 i 25 de novembre, 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i el 26 de novembre, 
de 10 a 14 h, a Can Luna.

Més informació i inscripcions a: 
patrimoni@ajlagarriga.cat i al telèfon 938 605 050

La nova estació d’interpretació inclou 
informació sobre els valors ambientals 
de la gestió ancestral de l’entorn, sobre 
la biodiversitat que genera i sobre la im-
portància de reconnectar amb la terra, el 
medi que ens acull i ens dóna vida.
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Per estendre aquest missatge, es convida 
als i les visitants a participar en un joc: es 
tracta de fer d’agents proambientals pen-
jant fotografies del paisatge agroforestal 
de la Garriga i entorns a les xarxes socials. 
Les instantànies han d’expressar l’harmo-
nia entre la mà de l’ésser humà i la natura.

Amb les fotos participants, l’Ajuntament 
editarà el 2023 una publicació digital amb 
les millors imatges, que es publicarà al web 
del Centre de Documentació Històrica de la 
Garriga i es compartirà pels canals i xarxes 
municipals.
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Cultura

Una Festa Major amb 
marcat accent garriguenc
La Festa Major de la Garriga, celebrada del 30 de juliol al 3 d’agost, 
va comptar amb una cinquantena d’activitats repartides per diversos 
espais del municipi, que van voler potenciar el talent, la cultura i el paper 
d’artistes i entitats locals. La resumim amb aquest recull d’imatges!

Benvinguda de l’Alcadessa
Pregó d’Anna Ballbona

Concert de Ricky Gil

Estrena de la peça Malhivern
Concert de Sardanes

Cantada d’Havaneres

Concert de Joana Voison Concert de Festa Major Opera amb la Coral Ariadna



Opera amb la Coral Ariadna

Grallarriga

Ball de Gitanes

Ball de Nans

Ball de Gegants
La Garrifera

Els Dofins

Activitat infantil 

Cursa de Festa Major

Escalabirres

Gresca Major

Concurs DesafiaFM

Punt Lila i carpa C17
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Promoció econòmicaParticipació ciutadana

El 14 d’octubre comença una nova edició, la cinquena, dels Pressupostos 
Participatius de la Garriga, amb la fase de recollida de propostes. De nou, aquest 
exercici d’aprofundiment democràtic servirà per decidir el destí de 200.000 euros 
del pressupost municipal.

La Garriga torna a          decidir el destí 
de 200.000 euros

I perquè la participació sigui el més àmplia i profitosa possi-
ble, aclarim tots els punts que cal tenir en compte a l’hora de 
presentar propostes.

Qui pot presentar propostes?
Tothom, i de manera individual, en grup o com a entitat.

Quin tipus de propostes es poden 
presentar? 
Qualsevol proposta en matèria d’inversió, és a dir, que es 
pot construir o adquirir i que és perdurable en el temps.

Exemples:
• Construcció d’equipaments

• Reforma o millora d’equipaments municipals i/o ad-
quisició de material informàtic i tecnològic

• Millora d’espais públics (carrers, places, parcs, zones 
verdes...)

• Infraestructures i mobiliari urbà (enllumenat, senyalit-
zació, bancs, papereres...)
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Participació ciutadana

Quines condicions han de complir les
 propostes? 

• Ser inversions d’interès públic que no tinguin un 
cost extra de manteniment, i que no suposin la 
contractació de nou personal. 

• Donar resposta a una necessitat concreta i ser 
diferents a les propostes guanyadores de les 
edicions anteriors. 

•  Ser de competència municipal. 

•  Ser tècnicament i econòmicament viables. 

• Respectar el marc jurídic legal i no contradir el 
programa de govern i/o els plans municipals 
aprovats. 

• No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o 
col·lectius. 

•  Cap proposta pot superar els 200.000€

        
Com presentar les propostes?
Es poden presentar de forma telemàtica, a través del 
web pressupostparticipatiu.lagarriga.cat, o omplint una 
butlleta de paper i dipositant-la a una de les urnes situa-
des als següents punts:

    •  Oficina d’Atenció Ciutadana

    •  Torre del Fanal 

    •  Pavelló de Can Noguera 

    •  Biblioteca Núria Albó 

    •  Pavelló de Can Violí 

    •  Escola Municipal d’Educació 

    •  Escola Municipal de Música 

    •  Casal de la gent gran “L’Esplai” 

    •  Serveis Socials, als baixos de la Biblioteca

    •  Can Luna

Recordeu que cal presentar una sola proposta per butlle-
ta o per qüestionari en línia.

Les fases del procés
El procés dels Pressupostos Participatius arrenca 
amb la recollida de propostes. El dia abans de l’inici 
d’aquesta primera fase, però, es farà una presenta-
ció de la nova edició dels Pressupostos Participatius 
(dimecres, 13 octubre, a les 19:30 h a Can Luna), que 
servirà també per repassar les actuacions ja executa-
des d’edicions anteriors, així com per començar a fer 
propostes col·lectives.

La segona fase consistirà en la validació tècnica de 
les propostes rebudes (desembre de 2021 a febrer de 
2022). La tercera, serà el taller TOP 10!, una jornada 
participativa per escollir les 10-15 propostes que pas-
saran a la fase final de votació (març de 2022). La quar-
ta fase serà el període de votació final, en què podran 
votar en línia o de forma física les persones de 16 i més 
anys empadronades al municipi (abril-maig de 2022). 
Finalment, durant la cinquena fase, s’aniran executant 
les propostes guanyadores (2022-2023).

 pressupostparticipatiu.lagarriga.cat
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Promoció econòmicaMedi Ambient

Porta a porta: 
com el veu la ciutadania?
El canvi cap al sistema de recollida de residus porta a porta segueix endavant. 
Abans de la seva implantació, però, es durà a terme una campanya per 
aclarir dubtes i donar totes les informacions necessàries per fer d’aquest canvi 
tot un èxit. Recollim les veus de diverses persones de la Garriga, per saber 
què en pensen del nou sistema.

Israel Molinero i Blanco. Educador ambiental d’Aprèn, Serveis AmbientalsEl sistema porta a porta és una necessitat ineludible. Cal recuperar un percentatge molt més alt de les diferents fraccions (orgànic, envasos….) i l’únic sistema que ho garanteix és el porta a porta. Aquest sistema està suficientment provat amb èxit durant ja un bon grapat d’anys en molts municipis i en tots ha millorat la recollida selectiva superant clarament el 70%. També té altres beneficis com l’eliminació d’uns contenidors al carrer en els quals s’hi deixen les deixalles moltes hores abans de la recollida. Per tant, la recollida porta a porta, si es fa bé, acaba sent molt més neta. El que més m’agrada del sistema és que fa que la gent es corresponsabilitzi d’un problema i, per tant, també ajuda a què, poc a poc, compri de manera que després generi menys residus. Cal que tots i totes entenguem que hem de fer alguns petits canvis per un bé comú i que proposem millores si s’escau de manera constructiva per ajustar el sistema i aconseguir que tothom col·labori.

Maria Estragues. JubiladaPersonalment, trobo algun inconvenient per a les persones grans: necessitarem una llista de dies, de quin material es re-cull, de quin color és la bossa que hem de treure cada dia.... I per la gent amb pisos reduïts i fills petits crec que serà un problema d’espais i de males olors. Tot i així, espero tenir més informació i que sigui un canvi a fi de bé.

Laetitia Nunny. Professora d’anglès i consultora independent sobre benestar animal i conservacióPenso que el porta a porta pot ajudar a conscienciar a la gent de la importància de reduir els residus que generem i de pensar més en tot el procés de reciclatge. A més, comporta beneficis tant pel medi ambient, perquè anima més gent a separar i reciclar, com per la ciu-tadania i l’Ajuntament, ja que ens estalvia diners. Una cosa que sempre em sorprèn és com algunes persones deixen trastos grans al costat dels contenidors, en lloc de portar-los a la deixalleria. Crec que aquest nou sistema també farà que tinguem els carrers molt més nets. 

Neus Marrodan. Regidora de Medi AmbientSabem que amb la recollida Porta a Porta aconseguirem evitar pujades inevi-
tables de taxes i millorar la manera de gestionar els residus. I sabem que la 
gent de la Garriga ho podem fer molt millor. Per això apostem pel Porta a Por-
ta. Siguem co-responsables, aconseguim entre tots que la Garriga sigui un bon 
exemple de poble que sap com s’han de gestionar els residus per a ser actors 
principals en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.

Maria Serra. Jubilada

Jo crec que serà una bona manera de fer que la gent recicli, perquè, 

pel que veig, posen tot a la mateixa bossa, i amb el porta a porta es 

veuran obligats a fe bé les coses. Suposo que el lloc on haurem de 

deixar la brossa serà net i no sigui fàcil d’obrir pels animalons.
Carme Badillo. Presidenta de l’ASIC

Abans de posicionar-nos sobre el sistema de recollida porta 

a porta, hem de saber com funcionarà. Entre el sector co-

merç ens genera molts dubtes: quin calendari tindrem? On 

haurem de deixar les escombraries? Què passarà si el veí del 

costat deixa la bossa on no toca? Esperem rebre més infor-

mació per tenir una idea més clara.
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Esports

Fer-se gran en plena forma!
Mantenir i millorar la condició física i l’autonomia de les per-
sones grans del municipi. Aquest és el principal objectiu de 
la gimnàstica per a gent gran que ofereix l’àrea d’Esports de 
l’Ajuntament des de fa més de 20 anys. Es tracta d’activitats 
dirigides que s’adrecen a persones majors de 60 anys. S’ofe-
reix un programa de gimnàstica de psicomotricitat en el qual 
es treballen les qualitats físiques (resistència, força, flexibilitat, 
equilibri, coordinació, percepció...), així com les relacions so-
cials entre el grup.

A més, des de principis dels 2000, també es va incloure un pro-
grama una mica més específic, el de ioga, per treballar la força 
i la flexibilitat.

A mesura que va anar avançant en el temps, aquest servei va 
anar prenent força, fins al punt que en els darrers anys, a gim-
nàstica, s’ha creat un grup consolidat de 20 persones i a ioga 
sis grups de 12 participants.

Nou curs
Un cop més, aquest mes de setembre torna a arrencar una 
nova edició d’aquestes activitats, que tindran les següents da-
tes i horaris:

Gimnàstica per a gent gran:
Inici: dimarts 14 de setembre de 2021
Classes: dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 h a Can Luna
Preu: 36,06 € anuals

Ioga:
Inici: dilluns 13 de setembre de 2021
Classes (diferents grups):
• Dilluns de 15.15 a 16.15 h
• Dimarts de 9.00 a 10.00 h
• Dimarts de 10.00 a 11.00 h
•  Dimarts de 11.00 a 12.00 h
• Divendres de 11.00 a 12.00 h
•  Divendres de 15.15 a 16.15 h
A la sala de karate de Can Noguera.

Preu: 25 € per trimestre per una classe setmanal i 50 € per tri-
mestre per dues classes setmanals.

Un cop començats els cursos, s’oferiran dues classes obertes 
gratuïtes per tal que persones noves que estiguin indecises i 
ho vulguin provar ho puguin fer:
• Classe oberta de gimnàstica: dilluns 20 de setembre, de 
15.30 a 16.30 h a Can Luna.
• Classe oberta de ioga: dimecres 22 de setembre, de 15.15 
a 16.15 h a la sala de karate del poliesportiu de Can Noguera.

L’àrea d’Esports també ofereix un any més l’activitat de la gim-
nàstica de manteniment per a persones adultes, que el curs 
passat no es va poder realitzar per falta de persones inscrites. 
Enguany, si s’assoleix un mínim de 12 persones inscrites per 
grup, es tornaria a fer, en horari de dimarts i dijous de 20 a 21 h 
un grup i de 21 a 22 h l’altre. 

Les inscripcions es poden fer de manera presencial a l’OAC, demanant cita prèvia, o telemàticament 
a través de la pàgina web de l’Ajuntament, a la secció Tràmits, categoria Esports.
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El darrer quadrimestre de l’any, s’iniciaran una sèrie d’accions amb 
l’objectiu de promoure el networking i la col·laboració entre empreses 
dels polígons industrials del municipi.

La Garriga vol impulsar el 
networking als polígons

Promoció Econòmica

Una d’aquestes accions serà la nova pro-
posta de tallers per a persones emprene-
dores i empreses amb la finalitat de crear 
xarxa i intercanviar coneixements, projec-
tes comuns i sinèrgies.

Els tallers que es duran a terme són:

• Desenvolupa el talent emprenedor
   amb Lego Serius (setembre)

•  World cafè, impulsant la col·laboració (octubre)

• Enxarxa’t. Networking d’empreses alimentàries locals 
(novembre)

• Treballa el teu networking professional i aconsegueix 
contactes efectius (desembre)

Una altra d’aquestes accions serà una jornada sobre coo-
peració empresarial i competitivitat a les empreses de la 
Garriga, encapçalada per una ponència de la directora de 

L’Ajuntament de la Garriga, juntament amb altres muni-
cipis de la comarca, ha signat un conveni amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i sota el paraigües de la Taula 
Vallès Avança (TVOA) per l’impuls i la dinamització dels po-
lígons d’activitat econòmica (PAE) del municipi. 

L’objectiu és enfortir la concertació territorial a la comarca, 
consolidar el Vallès Oriental com a pol industrial, impulsar 
accions de millora i dinamització dels polígons i incremen-
tar la activitat econòmica de manera respectuosa i soste-
nible amb el territori.

Entre altres accions, el conveni suposa l’actualització de 
dades sobre els PAE del municipi, l’actualització i promo-

ció del portal web dels PAE del Vallès Oriental, l’elabora-
ció d’ informes i anàlisis monogràfics i de conjuntura en el 
marc de l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica, el 
suport per a la promoció de l’associacionisme empresarial 
i la implementació de projectes d’impuls i dinamització 
dels PAE comarcals i municipals.

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental

 http://poligons.vallesoriental.cat
Informació sobre els polígons del Vallès Oriental.

la Unió de Polígons Indistrials de Catalunya, Silvia Solane-
llas, sobre cooperació empresarial i millora de la producti-
vitat. Serà dijous 23 de setembre, de 9 a 11 h, a Can Raspall.

Inscripcions: 
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Ocupació

Carnets per l’Ocupació: recursos 
per accedir al mercat de treball

Els Carnets per l’Ocupació són una acció formativa profes-
sionalitzadora que vol facilitar l’accés al mercat de treball 
a les persones aturades inscrites a la borsa del Servei Local 
d’Ocupació.
Es tracta de cursos gratuïts que permeten l’obtenció dels 
carnets professionals de manipulació d’aliments, de con-
ducció de carretons i de neteja industrial.
La iniciativa va néixer quan, des del SLO, es va detectar que 
moltes persones quedaven fora de processos selectius per 
la manca d’aquests carnets.
Aquest 2021, s’han realitzat dues edicions del curs de ma-

nipulació d’aliments, amb la participació de 40 persones, i 
a l’octubre es preveu fer-ne una altra.
Del curs de conducció de carretons, se n’ha fet una edició, 
en què les 14 persones participants han obtingut quatre 
tipus de carnets: de carretó frontal, de carretó retràctil, 
d’apiladora i de transpaleta.
Pel que fa al curs de neteja industrial, enguany s’ha fet la 
primera edició, en què han participat 15 persones. 
S’ha ensenyat l’ús de l’escombradora i la netejadora elèc-
triques. Una segona edició del curs resta pendent pel mes 
d’octubre.

Conveni entre el SLO i el Viver de Bell-lloc
El Servei d’Ocupació i l’Ajuntament de la Garriga i la Funda-
ció Viver de Bell-lloc han signat un conveni de col·labora-
ció per a la prestació de serveis especialitzats d’orientació i 
intermediació sociolaboral del col·lectiu de persones amb 
discapacitat intel·lectual, trastorn mental i de persones en 
risc d’exclusió social en general, i les seves famílies.

El conveni se signa després que les dues entitats portes-
sin molt temps col·laborant de manera informal, amb la 
voluntat d’afavorir la inserció laboral i la inclusió social 
d’aquest col·lectiu en el mercat de treball actual. 

Aquesta col·laboració representa l’increment de recursos 
tècnics amb els serveis especialitzats del Viver, de mane-
ra que empreses i persones podran comptar amb un as-
sessorament més ampli. Les dues entitats col·laboraran i 
treballaran conjuntament en la derivació consentida de les 
persones i empreses que formen part de la borsa del Servei 
Local d’Ocupació. 

La Fundació Viver de Bell-lloc atendrà a les dependències 
de Can Raspall fins que obri la seva seu a la Garriga.

Per conèixer més la tasca de la Fundació Viver de Bell-lloc: 
https://www.vivelloc.cat/ca/
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El Consistori

Tornem la formació al lloc on li 
pertoca: el centre d’interès local

Des dels inicis de la present legislatura, hem tre-
ballat per ampliar l’oferta educativa del municipi. 
N’és un exemple l’aposta que s’ha fet per recupe-
rar la Formació Ocupacional a la Garriga, un servei 
que ja s’havia impartit amb èxit al nostre municipi 
a finals dels anys 90 i que, inexplicablement, el 
vam trobar desmantellat quan vam agafar les reg-
nes de l’Àrea d’Educació l’any 2019.

Aquest 2021 també hi ha hagut canvi al govern de 
Catalunya i fa poc el Dept. d’Empresa i Treball pre-
sentava un Pla de Xoc en polítiques d’ocupació, 
que incloïa incentius al mercat laboral i un impuls 
a la formació professional i ocupacional.

Al govern de la Garriga i al govern de Catalunya, la 
gent d’ERC hi hem vingut a treballar per les per-
sones. Per això a la Garriga l’anunci d’aquest Pla 
de Xoc ens agafa amb els deures fets: des de les 
Àrees de Promoció Econòmica i d’Educació, s’ha 
desenvolupat el projecte d’“Escola d’Adults de la 
Garriga” (Ed’A), per reunir tota la formació d’adults 
–reglada i no reglada- que s’ofereix al municipi.

Aquest treball s’ha materialitzat, entre d’altres, 
amb l’oferta per primera vegada a la Garriga del 
Curs de Preparació per a obtenir el Graduat en 
ESO per a adults, amb el Curs de Primer Nivell 
AcTIC, amb les diverses formacions on-line per a 
emprenedors i usuaris de l’SLO, i amb la creació 
d’un espai web que recull tota l’oferta formativa 
del municipi, amb una aula virtual que farà com-
patible la formació presencial amb la formació en 
línia de les persones adultes (https://eda.lagarri-
ga.cat).

I ben aviat, en aquesta oferta formativa hi podrem 
sumar la Formació Ocupacional amb el suport del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya.

En paraules del MHP Pere Aragonès, “cada perso-
na que aconsegueix avançar, construir un projecte 
de vida digne, amb una feina amb unes condicions 
dignes, suposa una victòria per a la nostra socie-
tat”. I des dels governs republicans treballem de 
forma incansable per assolir el màxim de victòries 
en aquest sentit.

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

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

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

Per una educació pública i de 
qualitat, No al tancament de la 
línia de P3 a l’escola Puiggraciós!
Iniciem el curs escolar amb el tancament d’una línia 
de P3 de l’escola Puiggraciós. Des de la CUP volem 
mostrar el rebuig a la decisió anunciada pel Depar-
tament d’Educació, una decisió compartida per 
l’equip de govern municipal. Tot i els eufemismes 
del comunicat de l’alcaldessa en resposta a les fa-
mílies i la comunitat educativa que reclamaven el 
manteniment de la línia, és evident que l’equip de 
govern s’ha posicionat a favor del tancament. Així 
ho va deixar palès en el Ple del mes de març en el 
qual ERC i els regidors no adscrits van votar en con-
tra d’una moció de rebuig al tancament.
Creiem que d’aquesta decisió se’n poden derivar 
problemes que debiliten l’escola pública al munici-
pi i afecten directament  les famílies. El tancament 
pot afectar a 6 infants del municipi. Una de les per-
sones afectades ja va ser designada a una escola 
privada concertada mentre que dues no constaven 
a cap centre garriguenc.
Entenem que el descens de la natalitat s’hauria de 
veure com una oportunitat per tal de baixar ràtios 
i millorar la qualitat del servei. El Departament 
d’Educació, amb la complicitat de l’equip de govern 
municipal, ha defugit aquesta oportunitat fent ser-
vir la baixada de la natalitat per encobrir retallades 
dels nostres serveis públics.
Volem assenyalar que amb aquesta decisió se satu-
ren les aules amb la màxima ràtio permesa, i, a més, 
cal tenir en compte que no s’haurien de superar 
més de 20 persones per aula per garantir les mesu-
res sanitàries. Cal assenyalar també que la manca 
de places vacants pot provocar que ens quedem 
sense capacitat de donar resposta a les necessitats 
d’escolarització sobrevingudes durant el curs 21-22.
Volem donar tot el suport a la comunitat educativa 
i a les famílies mobilitzades en defensa de l’escola 
pública i contra el tancament de la línia de P3. Con-
siderem que qualsevol govern que es digui “d’es-
querres” té l’obligació de vetllar per la reducció de 
ràtios en l’escola pública, facilitant la tasca docent i 
millorant la qualitat educativa.

 Bona Diada i bon curs

Quan arriba setembre, vol dir que comença un nou 
curs escolar, els nostres fills i filles van a l’escola i 
institut, amics nous i moltes coses per explicar-
nos de l’estiu. Un estiu, com l’any passat, bastant 
diferent, amb l’incertesa de com el Covid incidirà a 
les aules. Però segurs que els mestres i comunitat 
educativa faran el possible i més, com ja ho van fer 
l’any passat, per garantir un bon curs. Gràcies a tots! 

La vacunació avança a bon ritme a tot Catalunya, 
però des d’aquí fem una crida perquè els qui encara 
no ho heu fet, ho feu. Per vosaltres, pels vostres i per 
tots nosaltres.

Però també s’inicia un nou curs polític, amb la Diada 
que celebrarem reivindicant la fi de la repressió i 
sobretot avançar cap a la independència. Objectiu 
que, hem d’encarar amb perseverança i optimisme. 
Ningú mai ha dit que això seria senzill i no podem 
caure en el desànim. Cada dia veiem els nostres 
companys que van passar 3 anys a presó, recordant-
nos que cal perseverar i preparar-nos quan sigui el 
moment oportú. 

Probablement la taula de diàleg ens portarà la 
constatació que l’Estat Espanyol no està disposat 
a resoldre políticament la situació de Catalunya, 
per això és important del què parlem. Més enllà 
de transferències pendents, les inversions en 
infraestructures que fa anys i panys que es reclamen 
arreu del territori i moltes altres temes importants, la 
taula de diàleg ha de servir per encarar una solució 
política, amb un referèndum acordat que sigui la 
voluntat democràtica del poble de Catalunya. Cas 
contrari, ja tenim el resultat de l’1O. 

I aquí a la Garriga, venen uns mesos on l’equip de 
Govern d’ERC + trànsfugues tenen la oportunitat 
de canviar de tarannà, amb un diàleg més obert 
sobre les ordenances municipals, el nou model 
de recollida de la brossa porta a porta, el pla de 
mobilitat i altres temes que estan pendents de 
resoldre’s.

Us convidem a participar en tots els actes que 
s’organitzen en motiu de la Diada, que ha de ser 
festiva, reivindicativa i il·lusionant. Com sempre, 
nosaltres us oferirem les havaneres al vespre de l’11 
de setembre. 

Bona Diada i bon curs escolar a tots i totes!
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twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

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

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

Poner pie con pared contra el 
aumento de la presión fiscal

Con el fin del verano y de las vacaciones llega la tan 
temida vuelta al cole para muchas familias. Una 
suerte de cuesta de enero postvacacional podría-
mos llamarla.
Este año si cabe va a resultar todavía más dura. En 
efecto, con el precio de la luz en récords históricos, 
el aumento de los combustibles, el de los alimentos 
básicos y tantas cosas más de nuestro día a día que 
van a tensionar más las economías de muchos de 
nosotros.
Un hecho que ayudaría a quienes vivimos en La 
Garriga sería que nos aliviaran la presión fiscal mu-
nicipal, una de las más altas de la comarca. Lejos 
de eso, el Gobierno de ERC con la suma de los tráns-
fugas de Junts -hoy autodenominados 100 % la Ga-
rriga- ha ido aumentando esa presión fiscal desde 
que gobierna para intentar paliar un presupuesto 
municipal que no cuadra y que arroja balances ne-
gativos. Recordemos los aumentos de IBI, tasa de 
basuras, alcantarillado o licencias urbanísticas por 
poner algunos ejemplos.
Este otoño se vuelven a revisar las ordenanzas fisca-
les, es decir, los impuestos y tasas que nos pagamos 
al Ayuntamiento. Mucho nos tememos que, dada la 
deriva económica de este gobierno municipal de 
ERC, aprovechen para masacrarnos con una nueva 
subida de impuestos y tasas municipales (de aque-
llos que todavía pueden subir porque ya tienen mu-
chos a tipos máximos).
Desde Cs volveremos a poner en pie con pared con 
este tema. No puede ser que la mala gestión que 
está haciendo ERC del presupuesto municipal, con 
el enorme aumento de gasto en personal y el en-
deudamiento disparado vía créditos bancarios (4.5 
millones de euros en 2 años) tengamos que pagarlo 
con un nuevo aumento de la presión fiscal.
Si el gobierno de ERC insiste en su vía de ser un 
auténtico depredador fiscal se encontrará la firme 
oposición de Cs. Vamos a insistir en bajar la presión 
fiscal de impuestos como el IBI o tasas como la de 
la comunicación previa de obras (lo que se paga al 
ayuntamiento por obras en nuestra vivienda). Y lo 
vamos a hacer porque se puede y debe hacer.

Nou curs polític. Noves formes de 
fer les coses?

Com es tradició el mes de setembre dona inici al 
nou curs polític. Un nou curs que vindrà marcat, si 
no hi ha canvis, per la superació de la COVID19. Hem 
passat un estiu on, tot i que han estat més lleus, han 
seguit les restriccions i tenim ganes d’una tornada 
a la normalitat.
Serà clau que tots els sectors de la Garriga treballem 
per a sumar en aquesta nova realitat. I perquè això 
sigui real, el tarannà del govern local ha de ser un 
altre. Fins ara, han deixat fora de joc als grups de la 
oposició, que tot i voler sumar se’ns ha menystin-
gut. 
Hi hauran projectes immediats, però d’altres que 
representaran reptes grans que dibuixaran el futur 
del nostre municipi. Tot i que es vulgui desdibuixar, 
per l’excés de cels del govern municipal, els socialis-
tes volem sumar-nos i aportar. El consens ha de ser 
prioritari durant aquesta segona part del mandat, 
perquè sinó seguirem perdent oportunitats.
Les ordenances i pressupost 2022 son claus per 
aquesta legislatura. S’ha de pal.liar la realitat econò-
mica municipal, amb unes finances cada vegada 
més malmeses. Actuar amb responsabilitat i marcar 
les prioritats reals i no les pautes electoralistes. No 
creiem que endeutar-se i anar apujant els impostos 
als nostres veïns i veïnes, sigui una forma positiva 
de fer. La racionalització ha de ser prioritària. 
Nosaltres ho tenim clar; els nous contractes dels 
serveis municipals, prioritzar les inversions, veient 
les necessitats reals i no les necessitats electoralis-
tes i una pedagogia sobre els canvis de models en 
alguns serveis, com la recollida d’escombraries. I 
seguirem fent com sempre. Posant-nos al costat del 
govern municipal. Ajudar, perquè l’esforç de tothom 
sigui en benefici dels garriguencs i les garriguen-
ques. De moment no ens han volgut aquí. Ens han 
volgut apartar. Però les ferides les cura les ganes 
que tenim des dels Socialistes de poder ajudar a 
tothom. 
Nosaltres estem com sempre, a disposició de treba-
llar, el govern també?

Piles carregades al 100% per a 
l’inici d’un nou curs polític

Tornem d’unes vacances que esperem que ens ha-
gin servit a tots i a totes per carregar piles i encarar 
un inici de tardor que desitgem que sigui ben dife-
rent del que vam viure l’any passat. Dependrà de 
tots nosaltres que així sigui.
El retorn a les escoles com a exemple de l’èxit en l’es-
forç col·lectiu i la responsabilitat del  compliment 
de les mesures sanitàries, s’ha de seguir mantenint 
ara més que mai, amb l’inici del nou curs escolar.
Amb una nova advertència dels experts de l’alt risc 
de patir una nova onada de contagis durant aques-
ta tardor, necessitem que augmentin ràpidament 
els índexs de vacunació per tal de protegir el nos-
tre sistema sanitari, per tal de no haver de fer més 
passos enrere. L’esforç permanent que estan fent 
els nostres sanitaris i en general tots els treballadors 
i treballadores dels sectors essencials, a la vegada 
del cost que ens està ocasionant a la cultura, als 
nostres comerços de proximitat, a la restauració, a 
les nostres empreses, i a l’economia en general, ens 
ha d’instar a tots i a totes a pensar en el bé comú, a 
confiar en la ciència i a vacunar-nos.
És per això que fem una crida als garriguencs i ga-
rriguenques que encara no s’han vacunat i dubten 
de fer-ho, per tal que es vacunin. Si volem que la 
situació segueixi millorant, el millor garant per a fer 
front a la pandèmia i a les seves conseqüències és 
la vacunació. 
Si volem tornar a retrobar-nos a les places, si volem 
tornar quant abans a la normalitat, protegim-nos i 
sobretot, vacunem-nos!
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        DIUMENGE 5 DE SETEMBRE
10 h, als carrers Centre, Calàbria i Banys
Botiga al carrer
Organitza: ASIC

11 h, a l’església de la Doma
Visita guiada: “La Doma. Tresor medieval de la Garriga”
Reserva prèvia a www.visitalagarriga.cat - info@
visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

       DIJOUS 9 DE SETEMBRE
17 h
El tast de l’Escola Municipal de Música per a nens i 
nenes de 6 i 7 anys
Activitat per a nens i nenes de 1er i 2on de Primària 
de dansa, música i instruments
Inscripció prèvia a la secretaria de l’Escola Municipal 
de Música
Activitat gratuïta
Organitza: Escola Municipal de Música

       DIVENDRES 10 DE SETEMBRE
20 h, al Passeig (davant el Teatre de la Garriga - El Patronat)
63è Aplec de la Sardana
A mitjanit hi haurà el tradicional acte d’Homenatge a la 
Senyera organitzat per Òmnium amb ofrena floral d’entitats i 
partits.
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga

       DISSABTE 11 DE SETEMBRE
11 h, a la plaça de l’Església (davant l’Ajuntament)
Acte institucional de l’11 de Setembre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

       DIUMENGE 12 DE SETEMBRE
11 h, des de Can Raspall (c. Banys, 40)
Visita guiada: “Modernisme i guerra. Històries 
creuades”
Reserva prèvia a www.visitalagarriga.cat 
info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

18 h, al Cinema Alhambra
Pel·lícula Siempre contigo i col·loqui amb Autisme la 
Garriga. Organitza: Cinema Alhambra i Autisme la Garriga

AGENDA 
Setembre-Octubre

       DIMECRES 15 DE SETEMBRE
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a Can Luna
Campanya de donació de sang
Cal reservar cita a donarsang.gencat.cat
Organitza: Banc de Sang i Teixits Donació de sang

       DIJOUS 16 DE SETEMBRE
14:30 h, a la Sala de Plens (2a planta de l’Ajuntament, 
entrada per la Policia Local)
Formació de la Xarxa de Punts Lila
Les persones interessades a assistir cal que enviïn un 
missatge a pigualtat@ajlagarriga.cat o per WhatsApp, al 
681 182 361, indicant nom, cognoms i establiment. Places 
limitadesOrganitza: Ajuntament de la Garriga i Diputació de 
Barcelona
      
       DISSABTE 18 DE SETEMBRE
11 h
El Tast de l’Escola de Música per a nens i nenes de 
3, 4 i 5 anys
Activitat de música i dansa en família per a nens i nenes 
d’Educació Infantil
Dues sessions: a les 11.00h i a les 12.00h
Inscripció prèvia a la secretaria de l’Escola Municipal de 
Música. Es requereix la participació d’una persona adultat. 
Activitat gratuïta. Organitza: Escola Municipal de Música

Vespre, des del local del CEG
Òrbita: caminada nocturna popular i temàtica pels 
voltants de la Garriga, apta per a totes les edats.
Inscripcions a femceg2016@gmail.com
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc i Companyia de 
Teatre KÒMIX

       DIUMENGE 19 DE SETEMBRE
11 h, des de la plaça Narcisa Freixas
Visita guiada: “La Garriga rural: els paisatges de secà”
Reserva prèvia a www.visitalagarriga.cat - 
info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

18:30 h, al Cinema Alhambra
Pel·lícula Terciopelo Azul i col·loqui amb el doblador 
Camilo García.
Organitza: Cinema Alhambra

       DIJOUS 23 DE SETEMBRE
9 h, a Can Raspall (c. Banys, 40)
Jornada: Cooperació empresarial i competitivitat a les 
empreses de La Garriga
Més informació i inscripcións a regidoria d’Ocupació I 
Promoci ó Econòmica: 93 000 62 46 - www.lagarriga.cat
Organitza: Regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica 



       DIMECRES 13 D’OCTUBRE
19:30 h, a Can Luna
Presentació del Pressupost Participatiu
Organitza: Ajuntament de la Garriga

       DEL DIJOUS 14 D’OCTUBRE AL
       DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE
Presentació de propostes pel PressupoParticipatiu

       DISSABTE 16 D’OCTUBRE
20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Siyahamba. Espectacle amb debat.
Organita: Teatre de la Garriga - El Patronat i Companyia Frec a Frec

21 h, a Can Luna
Entre Nàpols i Calella: les napolitanes i havaneres més 
famoses
Amb la Coral Vallromanes i la Coral Flors de Tardor
Organitza: Coral l’Esplai

       DISSABTE 23 D’OCTUBRE
20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Intana
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

       DIUMENGE 24 D’OCTUBRE
17.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Artristras presenta: Noctiluca
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat
  

       DIMECRES 27 D’OCTUBRE
19h, a Can Luna
Ple Municipal del mes d’octubre
Es pot seguir per Ràdio Silenci.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

      DISSABTE 30 D’OCTUBRE
18h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Grup de Teatre Esplai presenta: Els Perucs
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

       DIUMENGE 31 D’OCTUBRE
10:30 h, sortida des del parc dels Pinetons
Passejada guiada pel Rec Monar
Reserva prèvia a www.visitalagarriga.cat - info@
visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga
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Agenda

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

19 h
Trobades Veïnals en línia
Amb els barris de Dalt, Sant Ramon, Can Noguera, Can Queralt, 
Pinetons i Querol. Mitjançant plataforma Zoom. Inscripcions 
barris@ajlagarriga.cat o bé envia un WhatsApp al 607 928 281
Organitza: Ajuntament de la Garriga

           DIVENDRES 24 DE SETEMBRE
19 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
Pel·licules:
• For your sake (Pel teu bé), Ronja Hemm, Alemanya, 2019. 37’
• Rebel Menopause (Menopausar rebel), Adele Tulli, 2014. 
Gran Bretanya/ Itàlia, 26’
Organitza: SIAD i Teatre de la Garriga - El Patronat

       DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
11 h, al Centre de Visitants de la Garriga (Crta. Nova, 46)
Activitat: “L’educació en temps de guerra”
Reserva prèvia a www.visitalagarriga.cat -  
info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

       DIMECRES 29 DE SETEMBRE
19 h, a Can Luna
Ple Municipal del mes de setembre
Es pot seguir per Ràdio Silenci.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

          DISSABTE 2 D’OCTUBRE
20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Suu presenta: Ventura
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

           DIMECRES 6 D’OCTUBRE
19:30 h, a Can Luna
Taula de Mobilitat: vehicles de mobilitat personal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

       DEL DIVENDRES 8 D’OCTUBRE AL
       DIUMENGE 10 D’OCTUBRE
Jornades Modernistes
Consulteu la programació a www.lagarriga.cat

       DIVENDRES 8 D’OCTUBRE 
19 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
Pel·licula: Chez Jolie Coiffure, Rosine Mfetgo Mbakam, 
Bèlgica, 2018. 71’
Organitza: SIAD i Teatre de la Garriga - El Patronat      
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Promoció econòmicaÉrika Rama, Jurista del Servei d’assessorament i 
intermediació hipotecària a l’Ajuntament
Érika Rama és advocada i s’ha format en dret especialitzat en Jurisdicció de 
Menors, Dret d’Estrangeria, Dret Penitenciari, Violència Domèstica i de Gènere 
i Habitatge. En aquesta branca, ha treballat com a jurista del Servei d’OFIMEH 
(Oficina d’Intermediació d’Endeudament per lloguer) de Granollers, dels Serveis 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge també de Granollers i del Servei 
d’Assessorament de la Dona i Habitatge, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

Com a advocada, quins suports ofe-
reixes a les persones que venen al 
Servei d’Habitatge?
L’assessorament que ofereixo pot anar 
des de la derivació perquè demanin un 
advocat d’ofici, fins a la intermediació 
amb propietaris en cas de lloguers o de 
mediació en casos hipotecaris.

Quines són les consultes més fre-
qüents que et fan?
Sobre la resolució dels contractes de 
lloguer per expiració del termini, les 
seves pròrrogues i les conseqüències 
dels impagaments. 

Quina és la principal problemàti-
ca en relació a l’habitatge, actual-
ment, a la Garriga?
La quantitat d’oferta d’habitatge de 
lloguer i el seu preu de mercat, és a dir, 
no hi ha gaire quantitat d’habitatges 

la taxació també l’abonés el banc; el tipus d’interès (és recomana-
ble comparar entre diverses entitats financeres i demanar simula-
cions d’amortitzacions); els anys de duració (cal pensar que en 30 
anys que pot durar la hipoteca, ens passarà de tot a nivell familiar 
i laboral i per tant la quota ha de ser assumible en totes aques-
tes); el venciment anticipat i els interessos de demora; i finalment, 
preguntaria sempre per les conseqüències de l’impagament en 
un futur.

Quin tipus de mediació es fa des del Servei amb les entitats 
financeres o persones propietàries d’habitatges?
S’intenta arribar a un acord que beneficïi a les parts tenint en comte 
els seus interessos i els seus recursos i informem de les diferents 
possibilitats per arribar a aquests acords i del marc legal on es tro-
ben. Això inclou possibilitats jurídiques i administratives, en relació 
als drets i obligacions de les parts, i dels recursos administratius de 
gestió i/o possibles ajuts econòmics. 

La Borsa d’habitatge és una solució molt eficaç 
però cal que els propietaris la facin servir

de lloguer a la Garriga per tota la demanda que existeix. I el preu 
de lloguer és molt alt. La Garriga no és un municipi catalogat com 
“zona amb mercat d’habitatge tens”, el que provoca que el preu 
de lloguer no estigui sotmès a aquest límit. Conseqüentment, 
la finalització dels contractes de lloguer i l’augment del preu 
d’aquests, deixa sense opcions d’habitatge moltes persones, ja 
que no poden buscar un altre d’igual preu o més econòmic.
Una altra problemàtica és la situació d’incertesa que pateixen 
els llogaters d’habitatges on el propietari és una entitat finance-
ra o un fons d’inversió. La majoria d’usuaris de lloguers socials, 
no aconseguiexen contactar amb la propietat per regularitzar la 
relació perquè no contesten als correus i no tornen les trucades. 
Paral·lelament deixen de girar els rebuts i no poden fer els ingres-
sos de la renda, pel que queden en una situació de total desam-
parament.

Quina mena de solucions pot aportar un servei com el de la 
Borsa d’habitatge de lloguer de la Garriga?
Genera una oferta de lloguer un 20% més econòmica que la del 
mercat. Els propietaris tenen com a contraprestació la assegu-

rança gratuïta multirisc durant tot el 
contracte del lloguer i la assegurança 
gratuïta de defensa jurídica en cas 
d’impagaments, entre altres. És una 
solució molt eficaç però cal que els 
propietaris la facin servir.

Què ha de tenir en compte una per-
sona a l’hora de signar un contracte 
de lloguer o una hipoteca?
En cas de lloguer: les dades de contac-
te amb el propietari, domicili o correu 
electrònic, sobretot si és persona jurí-
dica; la renda i els conceptes que in-
clou; la duració del contracte (5 anys o 7 
si és persona jurídica); el termini de no-
tificació per demanar la resolució o la 
prórroga; i possibles penalitzacions per 
desistir abans dels 5 anys (l’arrendatari). 
En cas d’hipoteca: que no tingui des-
peses de formalització; lluitaria perquè 

Cita prèvia: 93 871 90 95 / habitatge@ajlagarriga.cat


