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L’esport, eina de cohesió social
La Garriga posa al dia els seus equipaments esportius
Fomentar l’esport com a eina de cohesió social i com
a factor bàsic per dur una vida saludable. És un dels
objectius de mandat que es va marcar l’equip de govern
de l’Ajuntament de la Garriga. Per a dur-ho a terme,
l’aposta ha estat el manteniment i modernització de les
instal·lacions esportives del municipi.
Des del 2015, s’ha invertit en millores com el nou
paviment del poliesportiu de Can Noguera i l’arranjament
de les antigues pistes de tenis, que han passat a ser
poliesportives. També es va començar a actuar en el camp
de futbol, pintant-ne la coberta i la tanca perimetral, una
actuació que ha culminat amb la col·locació de la nova
gespa. A més, pavelló, camp de futbol i piscines comptaran,
a partir de finals d’aquest febrer, amb una xarxa de calor,
alimentada per dues calderes de biomassa.
A Can Violí també s’han substituït els seients i reformat
els vestidors. I ara, s’està treballant en el tancament de
la Pista 2, on també es canviarà el paviment i el mobiliari

esportiu i es reformaran els vestidors. La reforma de la
Pista 1 i la construcció de la pista d’atletisme a Can Terrers
seran dos dels grans projectes per aquest 2019.
Obrir l’esport a la ciutadania
Tot plegat, unes inversions que superen el milió d’euros i
a les que cal sumar les subvencions a entitats esportives
del municipi, xifra que s’ha doblat des de l’inici de
legislatura. El foment de l’esport entre la joventut també
té un paper destacat amb iniciatives com l’Esport Escolar
o el casal d’estiu Quercus. Sense oblidar els ajuts socials
a esportistes, als quals es destinen cada any 10.000 euros.
Finalment, l’esport es vol obrir a tothom amb esdeveniments
als carrers de la Garriga, com la Colors Corpus Run, la
cursa de l’1 de maig que organitza el Club Atletisme Les
Tortugues, o La Mitja Marató, aquest febrer, on s’espera
la participació de més de 12.000 persones i per a la qual
l’Ajuntament fa una aportació econòmica de 5000€.

E LGA RRI C | opinió dels grups polítics
PDeCAT: Estem fent una feina molt important amb la modernització de les instal·lacions esportives municipals per fomentar l’esport
com a eina de cohesió social i integradora i com a hàbit saludable.
Acord: L’ajuntament ha de fomentar l’esport des de totes les vessants: cal ajudar l’esport federat, tenint les instal·lacions a punt i dotant de subvencions perquè els clubs puguin subsistir, però també cal fomentar l’esport no federat ni reglat, l’esport escolar, l’esport
familiar... Tota pràctica esportiva significa foment de valors.
CUP: L’esport de base és un vehicle per a la cohesió social als municipis. Per això considerem que garantir l’accés a tothom, potenciar l’esport femení o millorar les instal·lacions municipals són les actuacions essencials en què cal incidir, més que no pas destinar
gairebé 10.000 euros en dos partits de voleibol aquests dos darrers anys, la repercussió positiva dels quals no sabem veure per enlloc.
C’s: Pista nº2: Obres previstes per juliol-agost 2018. Mal licitat per part del PDeCAT. Resultat: mesos d’afectació a entitats esportives i
obres encara inacabades. Canvi de gespa del camp de futbol: Període d’obres previst: 17/12/18 a 6/1/19. Obra adjudicada el 18/12/18! =
1 mes sense poder entrenar ni jugar-hi. Una gestió calamitosa del PDeCAT. Menys triomfalisme, si us plau.
PSC: El fet de deixar les obres per final de mandat ha fet que les entitats de la Garriga, hagin patit les molèsties per no complir terminis.
Entenem que el Foment de l’Esport s’ha de treballar amb previsió i facilitant l’accés a les famílies.
SI: El foment de l’esport a la Garriga sempre ha estat una prioritat per part de tots. Això es demostra tant en la quantitat d’entitats i
clubs esportius que tenim com en el gran nombre d’esportistes del nostre poble. Probablement en un futur immediat caldrà disposar
de més instal·lacions esportives per evitar la saturació de les actuals. S’ha de seguir en aquest camí!
ICV: Promoure l’esport està molt bé com a eina de convivència i lleure. Cal que aquest sigui inclusiu per tal que tothom el pugui practicar tenint en compte les persones amb més dificultats. Cal garantir el seu gaudi amb condicions i tarifes d’accés universal.
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La Garriga aposta pel
Servei Local de Teleassistència: 286 llars el 2018

Després de festes, ajut
intens al comerç local

La Cultura, eina de
transformació

L’autonomia personal, un dret que
ens capacita per a la vida diària.
Un servei de proximitat que fa més
fàcil el dia a dia.
(QSDUDXOHVG¶XQDXVXjULDGHOQRV
WUHPXQLFLSLDTXHVWPHVGHJHQHU
“la teleassistència em dona seguretat, no me’n separo, m’ha
ajudat moltes vegades. Sempre
hi són. No només per a emergències, sinó per donar-me consells i resoldre dubtes”.
El compromís pel benestar dels
nostre veïns i veïnes i per la millora
del nostre poble segueixen sent la
màxima ocupació i preocupació del
nostre Grup Municipal.
El Servei Local de Teleassistència pV XQ VHUYHL G DWHQFLy GRPLFL
liària que garanteix la seguretat i
GRQD WUDQTXLOOLWDW L DFRPSDQ\D
ment a les persones que poden
estar en situació de risc per factors
G HGDW IUDJLOLWDW VROLWXG R GHSHQ
GqQFLD OHV  KRUHV GHO GLD L HOV
 GLHV D O DQ\ GHWHFWDQW VLWXD
FLRQV G HPHUJqQFLD L GRQDQW UHV
posta immediata a aquestes.
El Servei s’adapta a la mida de
les necessitats de cada persona.
És a dir, de les persones usuàries
QR WRWHV QHFHVVLWHQ HO PDWHL[ VX
SRUW  1 KL KD GH PpV DXWzQRPHV
TXHDPEXQDUHVSRVWDDXQDHPHU
JqQFLD TXH SXJXLQ WHQLU HQ WHQHQ
VX¿FLHQW LDL[zHOVGRQDWUDQTXLOOL
WDW D HOOHV L D OHV VHYHV IDPtOLHV 
$G DOWUHVFDOIHUORVXQVHJXLPHQW
més intensiu, amb trucades des
de la central per recordar agenda
PqGLFD IHU VXSRUW HPRFLRQDO HQ
casos de soledat, visites de les
XQLWDWVPzELOVRGLVSRVLWLXVGHVH
guretat complementaris (com els
GHWHFWRUVGHIRFIXPGHSUHVqQFLD
LFDLJXGHV
A la Garriga WHQLP  SHUVRQHV
XVXjULHVHVGRQDFREHUWXUDDPD
MRUV GH  DQ\V HQ XQ  L D
PDMRUVGHDQ\VG¶XQ
 SHUVRQHV QHFHVVLWDGHV GH
VXSRUW L DMXW SHU SRGHU GHVHQYROX
SDUVH DPE XQ JUDX G¶DXWRQRPLD
VX¿FLHQW TXH HOV SHUPHWL SRGHU
mantenir un ritme de vida el més
estable possible.
$TXHVW pV O¶REMHFWLX G¶DTXHVW VHU
vei, el servei a les persones i
l’atenció a les seves necessitats
SHUDFRQVHJXLUPpVVHJXUHWDWSHU
sonal i familiar
(OVFLXWDGDQVLFLXWDGDQHVTXHYR
OHQ GLVSRVDU GHO VHUYHL SRGHQ IRU
PXODU VROāOLFLWXGV DOV serveis socials de cada municipi 6yQ HOV
PXQLFLSLV HOV SUHVFULSWRUV GHO VHU
vei i decideixen els criteris d’accés
TXH FRQVLGHUHQ SHU SHU¿O XQLWDW
GH FRQYLYqQFLD HGDW VDOXW  L WDP
bé si estableixen mecanismes de
copagament.

Les festes de Nadal ja han quedat
HQUHUH L DUD SHUTXq HQV KHP GH
restablir de les despeses que hem
IHWGXUDQWDTXHVWVGLHVHVWHPLP
mersos de ple en aquells mesos
TXHDWRWKRPHQVFRVWHQGHSDV
VDU 3HUz DO PRQ GHO FRPHUo L GH
OHV HPSUHVHV WRW VHJXHL[ DUUHQ
ca un nou any i cal engegar amb
noves propostes engrescadores.
L’Ajuntament, per la seva part,
DSDJDHOVOOXPVGH1DGDOSHUzHQ
FDQYL SRVD D SXQW QRYHV FDPSD
nyes que han de captar l’atenció
GH WRWV L WRWHV SHU UHWHQLUQRV DO
poble a l’hora cobrir les nostres
necessitats.
D’una banda, posem en marxa
una campanya que ha de posar
HQ YDORU HOV DYDQWDWJHV GH FRP
SUDU DO SREOH SHUTXq HVWDOYLHP
WHPSV L EHQ]LQD SHUTXq DIDYR
rim la comunitat garriguenca en
FRQMXQW SHUz WDPEp SHUTXq HQV
deixem assessorar pels nostres
professionals, els comerciants,
que ho fan amb tota dedicació, i
SHUTXq HOV EHQH¿FLV GH FRPSUDU
al poble es queden i retornen al
SREOH IHLQD HFRQRPLD ORFDO 
8QD HFRQRPLD L XQ FRPHUo ORFDO
sanejats no només són símptoma
de salut de la comunitat, sinó que
alhora són motor de l’activitat del
SREOH FXOWXUD WXULVPH SDWULPRQL
HQGH¿QLWLYDXQDJUDQFRQWULEXFLy
al benestar social i al conjunt de la
ciutadania.
$ PpV SRVHP WRWV HOV HVIRUoRV
a acabar amb els espais buits
TXH WDQW SHUMXGLTXHQ HO FRPHUo
És cert que en temps anteriors,
a la Garriga, teníem un munt de
locals sense ocupar. Aleshores
vam dissenyar una campanya que
HQV DMXGpV D FDSJLUDU OD VLWXDFLy
recompondre el lineal de passeig
per l’eix comercial de sud a nord.
La situació actual, que ha variat
VHQVLEOHPHQW L MD QR pV FDzWLFD
HQV SHUPHWUj DPE IDFLOLWDW UHYD
ORULW]DU DTXHVWV HVSDLV L SRVDU ¿O
a l’agulla per acabar amb aquest
tema.
$FDEHP OHV IHVWHV WDPEp FRQWUL
buint a posar en valor el concepte
GHYLODÀRULGDGHOD*DUULJDVXEV
tituïm els llums de Nadal per un
DFRPSDQ\DPHQW ÀRUDO SHO FHQWUH
GHOSREOHDL[zHQVDMXGDUjDPDQ
tenir la imatge de poble alegre.

La relació entre diners i cultura
VHPSUHKDHVWDWFRQÀLFWLYDQRpV
FDS QRYHWDW D¿UPDU TXH OD OzJLFD
GHQHJRFLLODFUHDFLyGHVHQWLWFXO
WXUDOJHQHUHQGLVFUHSjQFLHVLWHQ
sions. El model de les indústries
culturals sembla no aportar massa
més que precarietat, desigualtats
i atomització, tot molt lluny de ser
PRWRUGHWUHEDOOLGHFUHDFLyDUWtV
tica i cultural.
&RP SRGHP IHU IURQW DO SDUDGLJ
ma que ens ven com a exclusiu
XQ IXQFLRQDPHQW GHO VHFWRU FXO
tural vinculat indestriablement al
PHUFDW" 4Xq KL Wp D IHU OD FXOWX
ra popular i de base, amb aquest
SDQRUDPD"6HJXUDPHQWEHQSRFD
cosa.
3RWVHUODSUHJXQWDTXHHQVKDXUt
HP GH IHU pV GLIHUHQW 6RWD TXLQD
SHUVSHFWLYD HFRQzPLFD OD FXOWXUD
SRGULD HQFDL[DU PpV FzPRGD
ment?
/DUHVSRVWDVHPEODIjFLO8QHQ
WRUQ TXH SHUPHWL OD JHVWLy GHPR
cràtica i participativa, orientada a
OHV QHFHVVLWDWV KXPDQHV L FRP
promesa amb la comunitat pot ser
un entorn molt més adequat per
DO GHVHQYROXSDPHQW GH OHV SUR
postes culturals, tant de base com
estrictament professionals.
eV SHU DL[z TXH GHV GH OD &83
GH OD *DUULJD PDQLIHVWHP OD QRV
tra alegria per la celebració de la
passada festa major d’hivern de la
*DUULJD³HO0DOKLYHUQ´SURPRJXGD
SHUO¶DVVHPEOHDGHOD6DOLJDUGD
'H FULWHULV FRP OD SUHHPLQqQFLD
GHO WUHEDOO FXOWXUDO VREUH HO FDSL
tal, la voluntat de transformació
social, el foment de la diversitat i
la qualitat cultural, de l’equitat de
JqQHUH GH O¶DUUHODPHQW WHUULWRULDO
i del respecte tant per la cultura
SUzSLDFRPSHUODLQWHUFXOWXUDOLWDW
només en poden sorgir projectes
engrescadors.
6DEHP TXH HO WUHEDOO GH EDVH pV
IHL[XF SHUz DQLPHP O¶DVVHPEOHD
popular a seguir treballant per
PDQWHQLUYLYDODÀDPDGHODFXOWXUD
SRSXODU L WUDQVIRUPDGRUD SHUTXq
com sempre diem, festa sí, lluita
també!
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&RPHQFHP DTXHVW  DPE
SUHRFXSDFLy  0HQWUH HVWHP PpV
SHQGHQWVGHOTXHSDVVDD:DWHU
ORR&DWDOXQ\DYLXDPEXQDLQFHU
WHVDLPSRUWDQWDPEXQ3DUODPHQW
aturat que deixa sense efectes
alguns dels principals problemes
dels catalans i catalanes.
Un dels problemes que més ens
amoïna, és l’educació pública;
XQD SUREOHPjWLFD TXH DWDFD GL
UHFWDPHQW HOV JDUULJXHQFV L JDUUL
guenques relacionat amb aquesta
manca de polítiques, és el servei
G¶(VFROD %UHVVRO )D XQV DQ\V
aquest servei, comportava una
UHFLSURFLWDWHQWUHOHVDGPLQLVWUDFL
RQV L HOV XVXDULV )LQV DO  HO
repartiment es dividia en 3 parts.
8QD SDUW OD ¿QDQoDYD OD *HQHUD
OLWDW XQD DOWUD O¶$MXQWDPHQW L O¶~OWL
ma, l’havia d’assumir l’usuari.
$L[z YD FDQYLDU DO FXUV  ±
RQOD*HQHUDOLWDWYDGHFLGLU
DSOLFDU UHWDOODGHV GUjVWLTXHV FRQ
tra els serveis públics i en canvi
augmentar les subvencions cap
DOVVHUYHLVSULYDWVFRVDTXHHO3OH
GHOD*DUULJDKDUHSURYDWDPEPR
cions en reiterades ocasions.
La Diputació va assumir part
d’aquest deute de la Generalitat,
SHUzYHLHPDPESUHRFXSDFLyTXH
DOSUHVVXSRVWG¶DTXHVWRUJD
nisme no hi ha cap partida prevista
en aquest sentit, en un moment en
TXq HO 76-& YD DGPHWUH XQD GH
QXQFLDGHO*UXS3DUODPHQWDULGHOV
6RFLDOLVWHVRQV¶REOLJDOD*HQHUD
litat de Catalunya a pagar el deute
contret amb els Ajuntaments.
Alguns ajuntaments ja han fet una
queixa formal a la Generalitat de
Catalunya requerint l’acompliment
G¶DTXHVWD VHQWqQFLD PHQWUH D
la Garriga, de moment no tenim
aquesta sort i culpabilitzem de tot
D 0DGULG 6XSRVHP TXH O¶LQWHUqV
HQ TXq QR HV WUDPLWLQ HOV 3UHV
supostos Generals de l’Estat té
DTXHVW REMHFWLX GH VHJXLU FXOSD
ELOLW]DQW 0DGULG G¶XQ DVSHFWH TXH
QRPpV pV YROXQWDW GH OD *HQHUD
litat.
0HQWUHVWDQW D SDUW GH ERQHV LQ
tencions, nosaltres no sabem en
TXL UHFDXUj DTXHVW WHUo TXH GH
moment, no està pressupostat
L TXH SRW UHFDXUH HQ HOV JDUUL
guencs i garriguenques.
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El centralismo
en la Garriga

Convivència entre caça i
lleure al bosc

Pensant en les persones
més febles, bo per a
tothom

/D *DUULJD HV PiV TXH VX FHQ
tro urbano aunque pareciera que
SDUD QXHVWUR *RELHUQR 0XQLFLSDO
solo se deba invertir de manera
QRWDEOH HQ pO7LHQH VX LPSRUWDQ
FLDSRUVXSXHVWRHVHOHMHFRPHU
cial más importante de nuestro
municipio y no en vano podríamos
HVWDU GH DFXHUGR TXH HV DJUDGD
EOH SDUD SDVHDU DXQTXH VHJXUD
mente encontremos matices en si
DOJXQDV]RQDVGHEHUtDQVHUH[FOX
VLYDPHQWH SHDWRQDOHV R QR 3HUR
más allá de esa importancia, la
*DUULJD HVWi FRQIRUPDGD SRU QX
merosos barrios donde se invierte
poco o nada, donde solamente el
*RELHUQR0XQLFLSDODFW~DFXDQGR
no hay más remedio.
Así es como tenemos barrios mal
iluminados por la noche o calles
de Can Illa o Can Noguera que
SXHGHQ HVWDU LQFOXVR YDULDV QRF
KHVVLQOX]DUWL¿FLDO(Q0RQWVHUUDW
WXYLPRV HSLVRGLRV GH LQXQGDFLR
QHVHQODFDOOH%DQ\VGXUDQWHORV
SHULRGRVGHIXHUWHVOOXYLDVGHOSD
sado otoño... ejemplos abundan.
Capítulo aparte tienen los parques
LQIDQWLOHV 8Q WHPD HQ HO TXH KH
mos sido bastante críticos con el
Gobierno incluso desde antes que
entráramos en el Consistorio en
 (Q HIHFWR PLHQWUDV HO SDU
TXH GH OD 3O GHO 6LOHQFL KD VLGR
renovado con nuevas atracciones
pocos años después de haber
VLGR \D UHPRGHODGR LQFOXVR DKR
UD VH OH SRQGUi XPEUiFXORV  KD\
otros muy usados también y que
ODQJXLGHFHQ IUXWR GH ODV SURPHV
as incumplidas del Gobierno de la
6UD%XGyFRPR3LQHWRQVRSRU
TXHSHFDQGHQRHVWDUHQHOFHQ
tro, como el de Can Caralt, Avda.
0LOOHQDUL (Q HVWRV ORV XP
EUiFXORV TXH WDQWR KHPRV UHFOD
PDGRVLJXHQVLQHVWDUQLHVSHUDU
VH3DGUHV\PDGUHVWRFD³DVDUVH
DOVRO´FRQQXHVWURVSHTXHxRV
0HQFLyQHVSHFLDOSDUDHO³3DUTXH
GH OD 7LUROLQD´ GH &DQ 7HUUHUV OD
brillante idea del Consell d’Infants.
3HVH D VHU UHODWLYDPHQWH QXHYR
FDUHFH GH OX] DUWL¿FLDO DGHFXDGD
y algunos bancos para sentarse
los padres... pero eso sí, de eso
QR IDOWD HQ OD 3O GHO 6LOHQFL /D
SUHJXQWD HV ¢SDUD HO *RELHUQR
GHO 3'H&$7(5& H[LVWHQ EDUULRV
de primera y de segunda? Con los
ejemplos que les hemos dado la
respuesta es obvia.
No tengan dudas que Cs seguirá
trabajando para acabar con el
³FHQWUDOLVPR´ JXEHUQDPHQWDO VLQ
TXHSRUHOORHOFHQWURGHMHGHPH
recer todo el interés y dedicación
que necesita.

Cada any per aquestes dates,
TXDQ pV WHPSRUDGD GH FDoD
retornen determinats "problemes"
GH FRQYLYqQFLD DO YROWDQW GHO
nostre
poble.
És
freqüent
WUREDUVH FDoDGRUV DPE O DUPD
carregada o disparant pels
boscos de la Garriga. L'altre dia
llegia el comentari d'una persona
gran que havia viscut de prop el
tema de la cacera del senglar; ell
comentava que amb el pas dels
anys, els costums i les maneres
GH IHU GHOV FDoDGRUV KDQ FDQYLDW
molt. Comentava com antigament
HOV FDoDGRUV DQDYHQ DO OORF GH
nit per estar preparats a trencar
l'alba, en aquell moment deixaven
DQDU HOV JRVVRV L FRPHQoDYD OD
cacera que acabava a quarts de
nou, llavors era quan recollien
i feien un copiós esmorzar de
camp, després engreixaven les
armes i comentaven l'acció, per
seguidament baixar cap a casa
a dinar. Així el perill de rebre un
tret acabava a quarts de nou.
Darrerament el costum és primer
quedar al bar i ja es puja cap a
la muntanya ben entrat el dia i
HVSUDFWLFDODFDoD¿QVDOPLJGLD
Aquests nous costums i el fet que
darrerament la gent, les famílies,
tinguem el costum de realitzar
activitats diverses a la muntanya
i als nostres boscos com ara
passejar, anar en bicicleta, etc.
ID TXH OD SRVVLELOLWDW GH WUREDU
te enmig d'una batuda sigui molt
SUREDEOH DPE HO ULVF TXH DL[z
FRPSRUWD R WRW L QR WUREDUW¶KL DO
PLJ DQDU SHO ERVF GHO 0DOKLYHUQ
amb els nens sentint trets a prop
no t'aporta la tranquil•litat que
es busca quan es vol gaudir de
l'entorn natural del nostre poble.
Darrerament tenim constància
G LQFLGHQWV HQWUH FDoDGRUV L
FDPLQDQWV WDQW DO 0DOKLYHUQ FRP
als voltants. Alguns que han
acabat amb denúncies creuades.
12 YROHP SDV GHPRQLW]DU HO
FROOHFWLX GHOV FDoDGRUV SHUTXq
estem segurs que els que no
compleixen amb les distàncies
de seguretat o amb la norma de
recollir els cartutxos usats deuen
VHUXQDPLQRULDSHUzSHQVHPTXH
el govern municipal ha de buscar
la manera que tots puguem gaudir
del nostre entorn natural, tant
FDoDGRUV FRP QR FDoDGRUV DPE
seguretat i sense incidents, amb
respecte.

Aquest any ens han fet un bon
UHJDOGH5HLVGXHVSHUVRQHVHQV
han agraït la bona feina que vam
IHU TXDQ YDP JRYHUQDU O¶$MXQWD
ment, adaptant les voreres amb
més espai i amb baixadors. Es
GRQDODFLUFXPVWjQFLDTXHDTXHV
tes dues persones estan en una
VLWXDFLy WHPSRUDO GH PRELOLWDW UH
GXwGD(OIHWTXHSHQVpVVLPHQDF
cions positives per a les persones
en situació de feblesa ha estat i és
ERSHUDWRWKRPMDTXHHQTXDOVH
vol moment pot fer falta.
3HUDL[zHQHOVSUHVVXSRVWRVPX
QLFLSDOV SHO  KHP LQVLVWLW GH
nou en la necessitat de continuar
la feina d’accessibilitat al nostre
PXQLFLSL UHIRUPDQW FDUUHUV HL
xamplant voreres...
8Q DOWUH DVSHFWH WDPEp PROW LP
SRUWDQW HQ DTXHVWD RSFLy G¶LQFOX
sió social és el d’aconseguir més i
millors serveis socials. Actualment
disposem de mesures de tarifació
social (que en el seu dia van ser
SURSRVDGHV SHU QRVDOWUHV  SHU
WDO TXH HQ IXQFLy GH OD UHQGD WRW
hom pugui accedir a serveis com
DUDO¶HVFRODEUHVVRO3HUzFDOTXH
DTXHVWD WDULIDFLy V¶DPSOLw SHUTXq
SXJXLDUULEDUDPpVJHQW$L[tPD
teix hem demanat que hi hagin
nous ajuts socials per a despeses
PqGLTXHV FRP RGRQWRORJLD RIWDO
PRORJLDSUzWHVLV
En una societat desigual com la
QRVWUD O¶DGPLQLVWUDFLy KD GH VHU
YLU SHU UHGXLU OHV GLIHUqQFLHV L HQ
aquest sentit els Ajuntaments que
són propers a la gent, tenen una
funció decisiva

