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Cultura:
Celebrem
el Corpus I 3

Joventut:

Per un turisme
responsable

En marxa el Servei
d’Acompanyament
Emocional I 9

Avantatges de la
Borsa de lloguer I 10

Ocupació:
Dades del
Servei Local I 12
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Habitatge:
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Telèfons d’interès

Dolors Castellà Puig
Alcaldessa de la Garriga

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.

El calendari avança imparablement. Vegeu com, finalment, el Garric ha
adoptat el seu format definitiu. Desitgem que us agradi i us sigui de molta
utilitat.
L’ajuntament treballa per millorar la vida al poble, de vegades lentament
però sobretot mirant cara al futur.
Ja hem començat el període d’inscripció escolar a P3, i d’acord amb les
direccions i el Departament d’Educació, es garanteix que hi hagi oferta per
aquest nivell a totes les escoles del poble.
Una de les novetats que ens fa molta il·lusió d’explicar és l’avenç divulgatiu que presenta el centre d’interpretació de Can Terrers. No només pel que
significa de valoració del patrimoni mil·lenari de la Garriga, sinó perquè el
conjunt encapçala el projecte d’integració de la història del poble. Ara, hi
afegim el gaudi de l’exercici físic a l’aire lliure a la pista d’atletisme, llavor
del complex ludicoesportiu que anirà creixent fase a fase: pistes d’esports
d’equip a l’interior de l’anella, zona lúdica i de descans, amb espai gastronòmic, mòdul per a patins i bicicletes... El final del Passeig és el principi d’una
experiència gratificant de la vida a la Garriga i fa que mica en mica prengui
forma l’anella verda de la Garriga.
Mentrestant, el ple municipal ha aprovat les bases per subvencions, per garantir la igualtat d’oportunitats i el suport a aquelles persones i col·lectius
que necessiten l’empenta de la comunitat, i ho fem amb garanties de concurrència i transparència.
Hem fet un mes de març on hem posat èmfasi en la necessitat d’avançar
cap a la plena igualtat entre dones i homes. No omplim el 8 de març només
de missatges de conscienciació, sinó que apliquem mesures per establir la
plena equiparació des de totes les decisions que afecten la casa de la vila.
La superació emocional de la crisi vindrà, sobretot, de la mà de la cultura. Ja
estem treballant perquè aquest any sí que tinguem Festa Major, amb seguretat. També treballem per celebrar un Corpus, en petit, però que ens tregui
el cuquet festiu, com també hem fet per Sant Jordi. Tot en dimensions covid:
dimensions reduïdes.
Una altra pota de la recuperació emocional és la pràctica esportiva, i per això
aboquem esforços a les entitats, desviant els recursos que hauríem destinat
al Quercus a ajuts per a nens i nenes perquè ningú es quedi sense activitat
d’estiu.
I per acabar, no oblidem que una altra font de vida a la Garriga és la gastronomia, i per això posem accent en el nostre patrimoni agroalimentari: el
món de la cansaladeria s’ha unit per establir la Marca col·lectiva ‘Botifarra de
la Garriga’ i ben aviat anunciarem altres activitats.
Veureu que tot això només són pinzellades de la tasca que es fa des de les
àrees de l’ajuntament: s’estan millorant molts aspectes de la via pública i
de la neteja dels carrers; col·laborem amb la vacunació massiva contra la
covid; amb la construcció d’un aparcament de bicicletes a l’estació de tren...
Llegiu, llegiu!

www.lagarriga.cat

@ajlagarriga

Ajuntament la Garriga

ajlagarriga

10 anys
de Festival
de Jazz

Cultura

Celebrem el Corpus

El festival de Jazz de la Garriga arriba
a la seva desena edició, que tindrà lloc
entre el 15 de maig i el 13 de juny.
Hereu de la tradició jazzística de la
Garriga, que tenia el seu exponent en
l’antic Cicle de Jazz de principis dels
anys 90, el festival celebra aquest desè
aniversari amb “una programació amb
sorpreses inesperades, idees trencadores i escenaris poc convencionals”, tal i
com explica l’entitat Amics del Jazz de
la Garriga.

Des del certamen, també s’està preparant una producció especial feta exclusivament pel festival d’enguany: “un espectacle multidisciplinari d’homenatge
al patrimoni industrial i al valor social
del que suposa i ha suposat la SATI pel
poble”.

Consulteu la programació al web municipal (www.lagarriga.cat) i a les xarxes
socials dels Amics del Jazz de la Garriga
@AmicsdelJazz
@jazzlagarriga
@amicsdeljazz

Els dies 5 i 6 de juny, la Garriga celebra Corpus i, un cop més, la festa haurà
de repensar-se degut les mesures de contenció de la pandèmia.
Malgrat això, la intenció és que la ciutadania pugui seguir gaudint d’aquesta
festa tradicional, això sí, d’una manera diferent.
El Corpus, festa religiosa de tradició pagana, enguany, oferirà un espai per a
la cultura popular, davant la impossibilitat de fer activitats al carrer. Així, el
Teatre de la Garriga - El Patronat acollirà un espectacle, dirigit per Albert Vilar, amb diverses actuacions de les entitats de cultura tradicional i popular
garriguenques. Les flors tampoc faltaran aquest any, amb una catifa central
a la plaça de l’Església. I serà també en aquesta mateixa plaça, on diumenge tindrà lloc una actuació molt especial: des del balcó de l’Ajuntament,
diferents corals garriguengues interpretaran la Cançó de Corpus amb què
l’any passat l’escena musical de la Garriga va voler mantenir viva la tradició.
Diumenge a la tarda també hi haurà un concert de sardanes al Passeig.
El Garric I maig-juny 2021 I núm. 197

L’alzina de Can Valls, el cinema Alhambra i el Teatre de la Garriga - El Patronat
(reivindicant-se com a centre neuràlgic
de l’activitat del Festival) seran els punts
on es concentrarà la programació.
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Turisme

Treballant per un
turisme responsable
El nou Pla de màrqueting turístic de la Garriga vol posar en
valor els seus atractius més singulars i promocionar-los per
dinamitzar turística i culturalment el municipi,
amb l’objectiu de generar activitat econòmica i ocupació,
però amb respecte per la sostenibilitat i
les persones que hi viuen.

Per elaborar el Pla,
s’han recollit les veus
de diferents grups de
treball i de la ciutadania

Des del mes de febrer, l’ajuntament de la Garriga
està desenvolupant un “Pla de màrqueting turístic”, amb la finalitat de promocionar de manera
estratègica els atractius del municipi. El projecte, subvencionat per la Diputació de Barcelona,
és la continuïtat del “Pla estratègic de turisme
de la Garriga 2019-23” en el qual s’establien unes
línies d’actuació per als propers anys i en què ja
s’indicava la necessitat de millorar la comunicació i comercialització turística del municipi.
Amb el pla de màrqueting turístic de la Garriga,
es treballa per identificar quines són les singularitats del municipi, per poder-les posar en
valor, identificar nous públics, i establir unes
estratègies de comunicació per tal que vinguin
a visitar-nos persones que se sentin atretes pel
patrimoni, la gastronomia, la natura, i la resta de
valors de la Garriga. Això sí, la idea és que puguin
fer-ho de forma respectuosa i sostenible amb el
medi ambient i amb les persones que hi viuen.
Per elaborar el Pla de màrqueting, s’ha recollit la
veu de diferents grups de treball (consistori, hoteleria i restauració, comerç, patrimoni, esports,
associacions veïnals, mitjans de comunicació,
productors locals, associacions i empreses culturals). També s’ha fet una consulta ciutadana
per saber quin és el model de turisme que els
garriguencs i garriguenques voldrien per al seu
municipi.
En paraules del regidor de Patrimoni i Turisme,
Jordi Pubill, “s’ha fet molt d’esforç en recollir la
veu de totes les parts implicades d’una forma o
altra en el turisme de la Garriga, per tal que tothom pugui sentir-se’l com a seu, i que alhora
estableixi les directrius per als propers anys”.

Turisme
A més, els comerços Greendog, l’Esport i l’Esborrany, el HUBT
Sigrada, així com també l’Hotel Edelweiss, l‘Hotel Sono Apartment i el Centre de Visitants, van aconseguir el distintitiu
“Punt d’Informació Turística” que promou la difusió d’informació turística de qualitat per a les persones que ens visiten.

El resultat d’aquest treball també permetrà adequar el pla
estratègic existent a les noves necessitats que han sorgit com
a conseqüència de la pandèmia i estar preparats per quan la
reactivació de l’activitat es vagi produint.

El pla preveu quatre fases:
1. Anàlisi i diagnòstic: per conèixer el
punt de partida
2. Formulació estratègica: per definir
els objectius estratègics i els valors a
promoure
3. Creació i consolidació de producte:
per elaborar propostes de millora dels
productes actuals i de creació de nous
productes
4. Pla operacional: per concretar les
accions a implementar

Compromís Biosphere de sostenibilitat turística
El passat dia 16 d’abril, en el marc de la Jornada de Turisme
Vallès, el Centre de Visitants va ser distingit amb el Compromís
Biosphere de sostenibilitat turística. Es tracta d’un segell que
reconeix aquells operadors turístics que aposten per una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura,
les condicions laborals, l’equitat de gènere i el retorn social i
econòmic.

Nova web turística

www.visitalagarriga.cat

El web www.visitalagarriga.cat s’ha renovat per convertir-se en una gran plataforma on conèixer tot allò que la Garriga brinda a les
persones visitants.
El nou web, molt més visual, presenta una oferta integrada, on s’hi poden consultar els itineraris relacionats amb el Modernisme
i la història, les rutes de senderisme i l’oferta de termalisme, així com les activitats que organitza el Centre de Visitants i l’agenda
cultural.
Audioguies per a mòbils
Una novetat a destacar és la possibilitat de descarregar des del portal, en l’apartat “Itineraris i Patrimoni”, diversos itineraris audioguiats per seguir amb el mòbil. Les rutes s’integren a la plataforma virtual izi.travel i permeten apropar-se al patrimoni local d’una
manera senzilla, amena i interessant, evitant l’ús de paper i dotant el públic de molta autonomia.
En l’apartat “Senderisme i natura”, a més, es poden seguir rutes de senders a través dels corresponents Tracks.

El Garric I maig-juny 2021 I núm. 197

L’Hotel Edelweiss i l’Hotel Sono Apartments també van rebre
aquesta distinció.
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Participacio ciutadana

El Pressupost
Participatiu
es destinarà
a voreres i bancs
Propostes guanyadores
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La millora de les voreres
en més mal estat del
centre i la col·locació de
bancs a llocs estratègics
del municipi són les
dues actuacions que es
duran a terme amb els
200.000 € del Pressupost
Participatiu de 2021.
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Votacions:
- 1.207 persones
- 3.379 vots
- 8,63% del total de la població
que podia participar-hi
(persones empadronades
a la Garriga majors de 16 anys)

Arranjament de les voreres en més
mal estat del centre de la Garriga.
Cost: 190.000
Vots: 551 (45,65%)

Col·locació de bancs en llocs estratègics del municipi
Cost: 10.000 €
Vots: 188 (15,58%)

El resultat de les votacions
es pot consultar al web
pressupostparticipatiu.lagarriga.cat

Participació ciutadana

La mecànica del Pressupost Participatiu

Aquest és un exercici que l’Ajuntament també fa cada any i que finalment es tradueix en un pressupost.
Per tant, participar en aquest procés és una manera de fer política, de transformar
la realitat, de solucionar problemes entre tothom i de dir-li a l’Ajuntament quines
són les coses que la ciutadania considera que són importants.
Com que els recursos són limitats i cal prioritzar, l’Ajuntament prioritza unes propostes i la ciutadania, a través d’aquest procés, en prioritza unes altres.
Des de l’Ajuntament s’explica que “aquesta és la grandesa del procés: fer política
entre totes i tots. Si l’Ajuntament disposés d’un pressupost il·limitat no caldria fer
un procés com aquest perquè podria invertir en tot sense prioritzar i ho podria fer
de cop, però els recursos són limitats i les prioritats subjectives”.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
ACTUACIONS GUANYADORES
DE LES 3 EDICIONS REALITZADES FINS ARA

• Ombrejar els parcs infantils de la zona Caliues i la Sínia.

2017
2018

• Millorar la senyalització vial a l’entorn de les escoles.
• Millora dels parcs infantils.
• Ombra a les pistes poliesportives de l’escola Puiggraciós.
• Millora del pati de l’escola Giroi.
• Millora de la connexió de la vorera de la Ctra. Nova amb c/ banys.

2018
2019

• Col·locació d’estructures per joguines compartides als parcs infantils.
• Millores en la seguretat viària del municipi.
• Il·luminació de passos de vianants.
• WC a la plaça del silenci.
Actualment s’està dissenyant el projecte.

• Adquirir un equip de so municipal per a les entitats del municipi.

2019
2020

• Ombrejar parcs.
• Millora de la senyalització de rutes i camins.
S’està realitzant i es preveu finalitzar al primer trimestres del 2021.

• Millora del parc dels pinetons.
En curs, s’ha iniciat! El projecte de millora està pendent d’aprovació definitiva.

Realitzada!
En curs, s’està realitzant
Pendent de realitzar

El projecte de
renovació del parc
dels Pinetons, en
marxa
La millora del parc dels Pinetons, una de les propostes
guanyadores del Pressupost
Participatiu 2019-2020, ja
està en marxa, amb el projecte de renovació de l’espai. El document, pendent
d’aprovació definitiva, preveu diverses actuacions en
l’espai que passen pel tractament del perfil topogràfic
per aplanar el terreny, la
connexió amb les xarxes, la
creació d’una zona de paviment drenant per ajudar a
recollir les aigües, la creació
de dues zones noves de jocs
infantils (una de 0 a 5 anys i
un multijoc de grans dimensions), la construcció d’un
camí il·luminat que connecti totes les zones infantils, la
instal·lació de paviments de
seguretat a les zones de joc
(amb materials amortidors:
sorra fina per la zona de 0 a 5
anys i escorça per les altres),
la renovació del mobiliari
urbà i la instal·lació de nous
rètols informatius.
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Les propostes que es votaven són projectes proposats per la pròpia ciutadania de
la Garriga, que havia identificat unes necessitats, no contemplades en els pressupostos municipals del 2021 perquè hi havia altres prioritats.
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Patrimoni

La Garriga,
gran recurs educatiu
Des del Centre de Visitants i les àrees de Patrimoni i Turisme de
l’Ajuntament de la Garriga s’ha el·laborat un document que recull els recursos per al coneixement de la història i del llegat que
s’escampa pels carrers, els camins i els paisatges del poble.

gui trobar, en un sol lloc, tots els recursos a l’abast per tal de
conèixer millor el poble on treballa i per tenir eines i coneixement per treballar les diverses matèries amb una visió i aplicació locals.

Es tracta de publicacions, material audiovisual, espais web i
visites i activitats interpretatives a l’entorn de la història, el patrimoni i el territori que ens envolta.

Podeu trobar-lo aquí:

Sota el títol Conèixer la Garriga, el document s’adreça principalment al professorat de la Garriga, amb l’objectiu que pu-
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El centre de Documentació Històrica

8

El Centre de Documentació Històrica (CDH) de la Garriga és
un espai virtual pensat per tothom qui vulgui saber més de
la Garriga. Disposa des dels inventaris de l’arxiu municipal o
de l’arxiu de la Fundació Maurí, fins a materials diversos com
articles, estudis i treballs consultables digitalment, un arxiu
fotogràfic, investigacions fetes i publicades en xarxa per l’Ajuntament o tot el recull d’entrevistes del projecte de recuperació
de la memòria històrica.
Precisament, Joan Rocasalbas, qui va morir recentment, és un
dels protagonistes d’aquest projecte. Va viure sempre a Can
Joan de la Font, a la plaça Narcisa Freixas, en una casa del
1875. El testimoni de Rocasalbas està recollit en una entrevista
que es pot consultar al CDH.

www.cdh.lagarriga.cat

Joventut

Suport emocional en temps difícils

Si la situació derivada del context de pandèmia està afectant
emocionalment tothom, el col·lectiu juvenil, ja de per sí d’especial vulnerabilitat, s’ha convertit en un dels més castigats.
La joventut s’entén com a etapa de transformació vital on el
grup d’iguals esdevé una eina essencial per la formació de la
identitat i el creixement personal. El context de restriccions
que s’està vivint fa que la seva realitat hagi canviat i que aquest
fenomen tan essencial com és la relació amb els iguals, sigui
difícil, de manera que s’ha generat un desencant general.
Així s’ha detectat a partir de les converses mantingudes amb
diferents joves durant el confinament i a través del que han
anat expressant en els darrers mesos als serveis de Joventut
de l’Ajuntament en el treball realitzat a peu de carrer.
Per això, des de l’Àrea de Joventut i el Pla C17 de la Garriga
s’ha posat en marxa el SAE: Servei d’Acompanyament Emocional per Joves.
Es tracta d’un Servei adreçat exclusivament al col·lectiu juvenil per tal de donar suport a tots aquells i aquelles joves que
necessitin d’un acompanyament emocional.
Els objectius específics d’aquest Servei passen per ajudar
a millorar les competències socio-emocionals i educatives
dels i les joves, així com analitzar el seu projecte de vida per
ajudar-los a seguir endavant i evitar que deixin de formar-se i
abandonin els circuits escolars.

Ajuda per gestionar les emocions
Es tracta de sessions tan individuals com grupals, adreçades
a adolescents i joves de 12 a 29 anys. Anna Urrutia és l’educadora social i terapeuta encarregada de les sessions del SAE.
Explica que la idea “és treballar dificultats i malestars emocionals que puguin tenir els i les joves, obrint també l’espai
als seus pares per a poder fer un treball des d’una perspectiva
més sistèmica o familiar, si és el cas”. “La tasca de la terapeu-

ta”, afegeix, “és oferir un espai relaxat i de confiança, com més
lliure de prejudicis millor, on el/la jove se senti escoltada i que
es pugui vincular amb confiança i ex plicar el que li està passant. De manera conjunta es busquen solucions adequades
al cas i es practiquen eines per a gestionar les emocions de la
manera més sana”.
A l’hora de treballar amb joves, “cal tenir en compte que es
tracta de material sensible i per tant, s’ha d’entrar de puntetes
a la seva vida i amb molt de respecte. L’aspecte més important
que determina, en part, els resultats de les sessions, és la formació del vincle, és a dir, ajudar a establir una relació on el o
la jove se senti segura per obrir-se emocionalment davant de
la terapeuta”.
Malgrat no hi ha un perfil determinat de jove que s’hagi detectat especialment vulnerable, sí s’ha vist que els nois i noies
d’entre 12 i 18 anys expressen més les seves necessitats. De fet,
és la franja d’edat on la formació de la identitat personal passa
per la relació que s’estableix amb el grup d’iguals.
El SAE funciona sota demanda dels serveis derivadors, ja sigui
perquè la persona ho demana o perquè se l’hi ofereix i accepta
poder-ne fer ús.
Els instituts són un dels derivadors així que han estat els principals espais on se n’ha fet la difusió. Així mateix, es preveu dur
a terme un treball transversal i de coordinació amb els centres
educatius.

Per tal de poder accedir
al Servei cal contactar
amb el Pla de prevenció de
drogues i promoció de la salut
C17 i, segons el cas,
es valorarà la possibilitat
d’entrar al programa.
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Des del mes de març, l’Àrea de Joventut i el Pla C17 de la Garriga han posat en
marxa el SAE: Servei d’Acompanyament Emocional per Joves.
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Habitatge

Lloguer fàcil i assequible
Ara fa uns tres anys que l’Ajuntament va posar en marxa la Borsa
d’Habitatge de lloguer, un servei que té per objectiu incrementar
l’oferta de lloguer a preus moderats. Per aconseguir-ho, du a terme
la mediació entre persones propietàries d’habitatges i llogateres,
facilita els processos fent-se càrrec dels tràmits i ofereix ajuts
econòmics. Tot plegat, amb el suport de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Avantatges de posar un habitatge a lloguer a través de
la Borsa:
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√ Ajut econòmic per llogar el pis a través de la borsa.
√ Ajut econòmic per a fer arranjaments per llogar el pis a la
borsa.
√ Assegurança gratuïta multirisc durant tot el contracte del
lloguer.
√ Assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments.
√ Seguiment del compliment de les obligacions contractuals
d’ambdues parts.
√ Règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer.
√ Tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa: contracte, assegurances.
√ Mediació en cas de conflicte.
√ Informació sobre ajuts de rehabilitació.
√ Ajut en la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i Certificat
d’Eficiència Energètica.
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Avantatges de llogar un habitatge a través de la Borsa:
√ Preu de l’habitatge per sota del mercat lliure (mínim un
20%).
√ Cerca de l’habitatge apropiat segons les condicions de la
unitat de convivència.
√ Elaboració i signatura del contracte.
√ Assessorament jurídic gratuït durant tot el procés de contractació i vigència del contracte.
√ Mediació en cas de conflicte.
√ Assessorament i tramitació d’ajuts per el pagament del lloguer.
A tot això, cal afegir que recentment s’han modificat les bases reguladores per a la concessió dels ajuts econòmics per
arranjaments d’habitatges que es lloguin mitjançant la Borsa
d’Habitatge i per llogar habitatges mitjançant aquest servei.
Amb la modificació d’aquestes bases, s’inclou també com a
destinatàries d’aquests ajuts les persones jurídiques (fins ara
només s’adreçava a persones físiques), exceptuant les entitats
financeres i fons de capital risc i de titulació d’actius.

Noves formes de lloguer social
L’Ajuntament de la Garriga s’ha adherit al Programa
Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Es tracta d’un programa social de la Generalitat que
té per objectiu poder reallotjar famílies en situació
d’emergència econòmica. A través d’aquest el programa,
l’Agència de l’Habitatge arrendarà habitatges de propietat
privada, per tal de poder-hi allotjar, per la via de la cessió
d’ús, les persones que hagin obtingut proposta favorable
d’adjudicació per part de la Mesa d’emergències de
Catalunya. Així, és la mateixa Agència de l’Habitatge qui

directament lloga l’habitatge als propietaris privats,
pagant en el moment de la signatura del contracte els
primers 18 mesos del lloguer. A partir d’aquests primers
18 mesos, la resta de quotes s’abonaran mensualment
fins el final del contracte. La persona o família reallotjada
hi podrà viure en règim de cessió d’ús pagant un lloguer
social a l’Agència. Per a poder-se incorporar al programa,
els pisos han de disposar de cèdula d’habitabilitat, estar
en condicions que permetin ser ocupats de manera
imminent i tenir una superfície màxima útil de 90 m2.

Promoció Econòmica

Marca col·lectiva
Botifarra de la Garriga:
impuls al producte i al sector
El projecte vol ser una eina de suport al sector cansalader i
un nou actiu identitari del municipi.

La marca col·lectiva Botifarra de la Garrifa inclou la botifarra crua i la cuita.
La crua es defineix per estar feta amb un tipus de calibre de budell natural
específic. A més, no pot contenir sulfits ni altres conservants, ni tampoc
lactosa ni farines. El que se’n diu “etiqueta neta”, explica la cansaladera de
La Perla. Això la fa apta per a qualsevol persona amb problemes d’al·lèrgens.
Pel que fa a la botifarra cuita, té calibre més gran "perquè, en estar sotmesa
a un procés de cocció, té una merma".
També s'elabora sense conservants,
sulfits, lactosa o farina. Va presentada
amb forma de ferradura, lligada pels
extrems. I també resulta apta per qualsevol
persona amb algun problema d’al·lèrgens.

L'Àrea de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de la Garriga ha engegat
el projecte de la marca col·lectiva Botifarra de la Garriga, una nova eina de
suport al sector cansalader local, que
compta, per ara, amb cinc productors
adherits (La Perla, La Moreneta, Can
Torrents, Ca la Maria José i Can Valldoriola).
Sota aquest paraigua de marca, es vol
identificar el producte i disposar d'un
mitjà per a la seva promoció, també
més enllà de la Garriga. Així ho va explicar en la presentació de la marca la
regidora de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament, Txell Catalan, qui va de-

clarar que “no és només un segell, sinó
que la marca pretén donar recolzament al sector cansalader de la Garriga
per donar resposta als reptes de futur,
com la formació professional, el relleu
generacional o la relació amb la restauració i amb la producció local”.
Així, la Botifarra de la Garriga és aquella elaborada al municipi, amb els ingredients i característiques estipulats
i comercialitzada amb el logotip creat
per a la marca. Segons Yolanda Preseguer, cansaladera de La Perla, la marca
suposa “el reconeixement del treball
ben fet pels xarcuters a l'hora d'elaborar una botifarra de qualitat excel·lent”.

Objectius de la marca
Aquesta nova marca vol esdevenir
també un nou actiu identitari, lligat als
valors de la Garriga, que repercuteixi
en altres sectors com la restauració, el
producte de proximitat o el turisme.
La creació de la marca col·lectiva Botifarra de la Garriga s'ha fixat una sèrie
d'objectius. Els principals són fomentar
el consum d’aquest producte agroalimentari, promocionar la Garriga com
a destinació comercial especialitzada,
donar cobertura a totes les accions
promocionals que es portin a terme
en relació a la botifarra de la Garriga,
i incrementar l’oferta turística del municipi, dissenyant rutes i activitats relacionades amb el producte.

La Fira de la Botifarra,
principal celebració
A partir de la creació de la marca, es
programaran diferents campanyes durant tot l’any, que inclouran la creació
d'una pàgina web, campanyes publicitàries als mitjans i a les xarxes socials o
la producció d'un vídeo promocional,
entre altres.
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El tret diferencial de la botifarra de la Garriga

“A nivell de poble, la Garriga ja era coneguda antigament per l’elaboració de
la botifarra cuita, però amb el temps
de vegades les coses queden una mica
en l’oblit. Recuperar aquest embotit és
un valor afegit per al poble i per a tots
els seus encants, com el termalisme, el
Modernisme, la gastronomia...” afegeix
la cansaladera.

L’esdeveniment principal, però, serà la
Fira de la Botifarra, que el 2021 celebrarà la seva desena edició, si la situació sanitària ho permet.
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Ocupació

271 persones troben feina el 2020
gràcies al Servei Local d’Ocupació
El Servei Local d'Ocupació va incorporar
212 persones més com a demandants
d'ocupació, una xifra inferior a la del 2019.
Malgrat això, en el 2020 va augmentar
el nombre d'assessoraments i tutories.

Augment de l’ús de les TIC
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Un fet també a destacar ha estat la utilització de les TIC per part dels demandants d’ocupació. L’atenció presencial
va passar a ser anecdòtica durant el
2020, degut al confinament i a l’aplicació de les mesures sanitàries, de manera
que les atencions a través de les TIC (telèfon, correu electrònic, videotrucada,
xarxes socials) van augmentar considerablement en el seguiment de les persones i en les assistències virtuals al Club
de Feina, essent gairebé un 50% més de
seguiments a demandants d’ocupació
(360 al 2020 i 246 al 2019) i un 78% més
d’assistències virtuals (2.105 al 2020 i
1.183 al 2019).
Durant l’any 2020, 271 persones van
aconseguir feina gràcies a alguna mena
d’intervenció del Servei Local d’Ocupació de la Garriga. Dins d’aquesta xifra, 72
van cobrir un lloc de treball per la intervenció directa del servei. A més, des del
SLO es van gestionar 85 ofertes de feina.
Són algunes de les dades que es desprenen del balanç de l’any 2020 del
Servei Local d’Ocupació, marcat pels
efectes de la pandèmia. Així, les xifres
disminueixen sensiblement respecte
les del 2019, en què es van comptabilitzar 311 persones que van trobar feina,
160 ofertes gestionades i 107 llocs de
treball coberts.

Durant l’any de la pandèmia, el SLO ha
incorporat 212 persones com a deman12 dants de feina (un 15% menys respec-

te el 2019, en què es va entrevistar 248
persones).
En canvi, ha augmentat el nombre d’assessoraments i tutories (accions individuals amb les persones que busquen
feina) en un 61% més, sobretot arran
de l’augment d’expedients de regulació
temporal d’ocupació (ERTO).

En total s’ha atès
i donat suport a
377 persones
en el seu procés
de recerca de
feina (davant
de les 234 de 2019)

A causa també del confinament va
baixar el número d’accions grupals
respecte l’any anterior en un 25%. Tot i
així, s’han pogut adaptar les actuacions
grupals programades de forma virtual
a través de plataformes de videoconferència.

Ocupació

El Servei Local d’Ocupació de la Garriga
preten ser l’organisme de referència per
a la població pel que fa a la vida laboral de la ciutadania. És per això, que en
aquest 2021 es volen reforçar determinats tipus de suports, adreçats a sectors
de la població concrets (sense deixar de
banda els seus serveis habituals: assessorament, formació, seguiment...).
Així, el servei aposta d’una banda per
la capacitació digital bàsica de la ciutadania, amb una formació destinada a
les persones que volen adquirir competències digitals bàsiques (adquirir certificats digitals per poder signar digitalment, accés a tràmits de l’Ajuntament

i altres administracions públiques, etc).
D’altra banda, també s’ofereix el servei de capacitació integral d’entrada al
mercat laboral, una proposta que pretén dotar d’eines i recursos a persones
majors de 45 anys i que necessiten una
motivació i empoderament per tornar
a activar-se en la recerca de feina (coaching ocupacional, tècniques de recerca de feina, competències digitals per a
la recerca de feina).
Finalment, també es preveu dur a terme una campanya per acostar les persones joves al Servei Local d’Ocupació,
presentant-los les eines i recursos que
s’ofereixen per augmentar les seves
oportunitats d’accés a l’ocupació.

DADES DEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
Entrevistes
de demandants
de feina

Assistències
al club de feina

Any
2020
Seguiments de
persones
inscrites al
SLO

Assistències
al club de feina

1.183
Seguiments
de persones
inscrites al
SLO

Any
2019
246

PERSONES QUE HAN TROBAT FEINA
ANY 2020
Persones del SLO

271 han trobat feina

85 Ofertes gestionades
Assessories i
tutories

248

El Servei Local d’Ocupació
s’ubica des del setembre de l’any
passat a Can Raspall.

Entrevistes
de demandants
de feina

234

Assessories
i tutories

72

Llocs de treball coberts
directament pel SLO

ANY 2019

311

Persones
han trobat feina

160 Ofertes gestionades
107

Llocs de
treball coberts
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L’aposta del SLO
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Educació

Èxit d’un curs marcat
per les dificultats
Aquest curs 2020-21 va començar ple d’incerteses, dubtes i pors.
Però també amb una voluntat clara: entomar-lo com un repte,
amb tota la responsabilitat, i fer les coses el millor possible
perquè es pogués dur a terme. I així ha estat. Malgrat les dificultats
d’un escenari canviant constantment i d’unes mesures de seguretat
que han comportat programar i reprogramar activitats, i planificar
i replanificar el funcionament dels centres i dels
projectes educatius, alumnat, professorat i famílies
han treballat plegades per arribar a bon port.
Aquestes són algunes de les seves opinions:
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La Garriga comptarà amb sis grups de P3
El curs 2021-22, la Garriga passarà de tenir set grups de P3 a tenir-ne
sis, ja que l’Escola Puiggraciós perdrà una línia. L’Escola Els Pinetons
serà l’única que mantindrà les dues línies el curs vinent.
“La realitat és que cada any tenim menys naixaments”, explica
la regidora d’Educació, Txell Catalan, qui afegeix que des de la
regidoria es treballa “per disposar d’un Pla Local d’Educació que
respongui, entre d’altres, a aquesta realitat”. Així, els objectius són
“no permetre que es tanqui cap escola de primària” i “apostar pel
descens de ràtio”.
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1. Vol dir falsificar o exagerar els fets per
provocar admiració en els oients.
2. Vol dir explicar temes de poca importància.
3. Vol dir parlar d’economia.
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Què volem dir quan expliquem un sopar de
duro?

La resposta correcta és la número 1

De mica en mica
s’omple la pica

Lluïsa Viga
s, d
l’Escola Gir irectora de
oi
La comunic
ació amb le
s famílies
ha estat mé
s fluïda, la
comunitat
educativa h
a pres consc
iència de
la importàn
cia d’anar a
la una,
ha millorat
el clima de
confiança
mútua.
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Territori

Passes cap al
municipi intel·ligent
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Des del mes de febrer, han entrat en servei un
comptador de bicicletes, situat al carril bici del passeig
Congost, i un comptador de persones, situat al centre
del municipi.

Es tracta de dos sensors que recullen
dades sobre les bicicletes i les persones, respectivament, que circulen pels
punts on es troben situats. L’objectiu és
utilitzar aquestes dades per focalitzar
accions de millora en els àmbits de la
mobilitat, la seguretat i l’accessibilitat.

De moment, les primeres dades recollides, del comptador de bicicletes, mostren que la gent, per aquest tram, s’hi
mou molt durant el cap de setmana
(uns 750 moviments) i menys de dilluns
a divendres (al voltant de 300). Cal destacar, però, que, per hores, els despalçaments en cap de setmana són recreatius
(amb el pic a les 11 h del matí), mentre
que entre setmana són desplaçaments
16 escolars o laborals (pics a les 7, 14 i 17 h).

Pel que fa al comptador de persones,
permetrà coneixer dades de participació en actes o festes. De moment està
confirmant l’alt grau de compliment del
confinament nocturn.

Les dades serviran
per focalitzar accions
de millora en mobilitat,
seguretat i
accessibilitat
Durant aquest any 2021 també està
previst que s’instal·lin sis sonòmetres
ambientals que pendran mesures de
manera continuada en punts propers

a infrastructures viàries (com la C17 o
la via del tren), zones escolars i zones
concorregudes i cèntriques (com la
carretera Nova, la de l’Ametlla o la plaça
de Can Dachs). Les dades que es recullin
serviran per comprovar el nivell de
compliment de l’ordenança de protecció
contra la contaminació acústica.
L’Ajuntament també ha sol·licitat una
subvenció a la Diputació de Barcelona
per poder col·locar un mesurador de
qualitat ambiental al llarg de l’any 2021,
que hauria de servir per mesurar diversos aspectes .

Estratègia de ciutat intel·ligent
A més de les relacionades amb la mobilitat intel·ligent, l’Ajuntament està duent

Breus

La Garriga engegarà la
recollida de residus porta
a porta
L’Ajuntament té previst implantar,
a partir de la propera tardor, el
sistema de recollida selectiva de
residus porta a porta. D’aquesta
manera, només caldrà deixar els
residus, prèviament separats, al
davant de la porta de casa, en uns
dies i hores determinats per a cada
fracció. El servei municipal serà
l’encarregat de recollir-los. El sistema porta a porta té per objectius
optimitzar la recollida de residus i
fomentar la separació en origen i
el reciclatge.

a terme divereses accions en alguns
àmbits, com el dels Serveis Urbans. Per
exemple, la instal·lació de GPS en els vehicles de neteja viària permet assegurar
l’eficiència en el servei, i la col·locació de
xips en els contenidors de rebuig i fracció orgànica fa que es pugui comprovar
quants i a quina hora es recullen.

L’any 2018,
l’Ajuntament va
desenvolupar una
estratègia de ciutat
intel·ligent
Tot plegat s’enmarca dins la Barcelona
Smart Region de la Diputació de Bar-

celona, de la qual la Garriga en forma
part, que ofereix les plataformes tecnològiques necessàries per la integració i
l’explotació de totes les dades que es van
recollint.
L’any 2018, l’Ajuntament va desenvolupar,
amb el suport de la Dipuació i una consultoria externa, una estratègia de ciutat
intel·ligent per tal de planificar la incorporació de sistemes i elements tècnics a la
gestió del municipi. L’estratègia, que es va
centrar en l’àmbit del territori, explicava
que un dels punts a tractar de manera específica era la mobilitat. En aquest sentit,
durant els anys 2019 i 2020, l’Ajuntament
va treballar en el Pla Director d’Impuls de
la Transformació Digital de la Mobilitat a
la Garriga.

Aquest mes de maig arrenquen les
obres d’arranjament del clavegueram de la Carretera de l’Ametlla,
que tenen per finalitat resoldre els
problemes d’inundacions que es
donen en determinats episodis de
pluges.
El projecte, que té una durada prevista d’uns quatre mesos, contempla principalment la construcció
d’un nou tram de col·lector fins
al riu Congost, la construcció de
nous pous de registre i la col·locació de nous embornals per millorar la captació d’aigües des del
Passeig fins al carrer Banys i evitar
que vagin a parar a la zona de la
Carretera Nova i el carrer Satèl·lits.
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Obres al clavegueram de
la Carretera de l’Ametlla
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Esports

Espais compartits per gaudir
de l’esport amb respecte
Des de l’obertura de la pista d’atletisme i del circuit
ciclista de Can Terrers, són moltes les persones que
hi practiquen els seus esports preferits, de manera
professional, amateur o per oci. En ser espais oberts
a tothom i compartits, convé, però, recordar que es
regeixen per unes normatives d’ús que cal respectar.

Pista d’atletisme:

Circuit ciclista:

Cal remarcar que no es pot accedir a la pista amb calçat esportiu de claus, que cal seguir el sentit antihorari i que no poden
entrar-hi vehicles o elements amb rodes ni tampoc animals.
També cal fer esment que el Club Les Tortugues té un temps
reservat a la pista: de dilluns a divendres de 19:30 a 21 h. En
aquesta franja horària, el club té un ús prioritari, però no exclusiu.

Tant a la pista d’atletisme com al circuit ciclista, cal tenir en
compte que tothom qui hi accedeix ho fa sota la seva responsabilitat i amb el compromís de respectar les instal·lacions i
seguir les normes d’ús.

PISTA D’ATLETISME

CIRCUIT CICLISTA

1

1
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NORMATIVA D’ÚS
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Placa tradicional de 900 BTP 2R RA1 dors plata
1 unitat

L’accés a la pista d’atleƟsme és lliure,
sota la responsabilitat exclusiva de
l’usuari que es compromet a
respectar les instal·lacions i a
complir la normaƟva d’ús.

2

L’Ajuntament de LA GARRIGA
no es fa responsable dels danys
İsics i materials derivats de
l’acƟvitat realitzada a la pista
d’atleƟsme.

ÉS OBLIGATORI

3

La persona que accedeix a la pista
d’atleƟsme, ho fa sota la seva
responsabilitat, atenent a que les
seves condicions de salut són les
adients i no pateix cap
contraindicació que li permeƟ
realitzar exercici İsic de forma lliure.

NO ESTÀ PERMÉS

1

UƟlitzar calçat esporƟu i roba adequda
per a la pràcƟca de l’atleƟsme.

1

L’entrada del públic dins de la pista.

2

Respectar l’entrenament de les persones
evitant creuaments i parades enmig de la pista.

2

UƟlitzar-la com a zona de pas, creuant-la per
enmig. La pista d’atleƟsme és un espai
d’entrenament.

3

Respectar les indicacions del personal
de la Regidoria d’Esports.

3

Jugar a pilota dins de la pista.

4

Respectar l’horari d’uƟlització de la pista
de 7h a 22h.

4

L’entrada de bicicletes, paƟns, paƟnets o
altres elements amb rodes.

5

En la direcció de carrera,
deixar la corda a l’esquerra.

5

L’entrada d’animals de companyia.

6

Mirar als dos costats abans de creuar.

6

L’accés a la pista als menors de 14 anys
sense anar acompanyats d’una persona
responsable.

7

La corda interior és reservada a fer sèries. La
zona central i exterior és per rodar i caminar.

7

Fumar en tot l’espai.

Telèfon: 93 871 80 92

NORMATIVA D’ÚS
L’accés al circuit de bicicletes és lliure,
sota la responsabilitat exclusiva de les
persones usuàries, que es comprometen
a respectar les instal·lacions i a complir
la normaƟva d’ús.
És recomanable disposar
de llicència esporƟva.

2

L’Ajuntament de LA GARRIGA
no es fa responsable dels danys
İsics i materials derivats de
l’acƟvitat realitzada al circuit de
bicicletes.

ÉS OBLIGATORI

3

La persona que accedeix al circuit de
bicicletes, ho fa sota la seva
responsabilitat, atenent a que les
seves condicions de salut són les
adients i no pateix cap
contraindicació que li permeƟ
realitzar exercici İsic de forma lliure.

NO ESTÀ PERMÉS

. UƟlitzar bicicleta i casc.

. UƟlitzar vehicles motoritzats,

. Evitar frenades brusques o bloquejar

. UƟlitzar les instal·lacions en horari

. Cal respectar la direcció de gir dels usuaris.
. Respectar la velocitat dels altres usuaris,

. L’entrada al circuit en dies de pluja o

És recomanable fer servir guants.
el ciruit Pum Track.

fent l’avançament amb respecte.

. Mantenir sempre una distància

prudent de seguretat, sigues educat i
respectuós amb els altres usuaris.

Telèfon: 93 871 80 92

elèctrics o paƟnets.

d’acƟvitat del Club Ciclista La Garriga.
quan el terreny està enfangat.

. L’accés a menors sense anar acompanyats
d’una persona responsable.

. L’entrada d’animals de companyia.

Esports

Can Terrers projecta convertir-se en una
gran zona lúdico esportiva
L’Ajuntament està treballant en un projecte per convertir la
zona de Can Terrers en un gran espai dedicat a l’oci i l’esport.
A la pista d’atletisme i al circuit de bicicletes, se sumaran,
així, pistes de bàsquet, futbol i voleibol, nous circuits ciclistes i de patinatge, taules de tennis taula, un espai d’escalada, zones de pícnic, un bar i diversos espais polivalents. A
l’entorn de la pista, a més, es preveu instal·lar un escenari
i graderies.
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La zona de caravanes canviaria la seva ubicació, la qual encara està per decidir. Això sí, es mantindrà dins el mateix
espai de Can Terrers.
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Seguretat Ciutadana

Un Pla local de Seguretat transversal
A la darrera reunió de la Junta de Seguretat Local,
celebrada a mitjans de març, es va presentar i aprovar
el Pla local de Seguretat de l’Ajuntament de la Garriga
2021 - 2024, un document guia per als propers anys,
que marcarà les actuacions en matèria de seguretat
previstes d’aplicació al municipi.
Es tracta d’un pla molt transversal que ha volgut implicar els
diferents serveis municipals i àrees del consistori (serveis socials, salut, via pública...).

geogràfiques i sociodemogràfiques, com les dades policials i
de percepció de seguretat de la ciutadania (extretes de les Trobades Veïnals).

Per a l’elaboració del pla, s’ha dut a terme una diagnosi prèvia del municipi, tenint en compte tant les característiques

A partir de l’anàlisi, el pla d’acció s’estructura en set eixos amb
uns objectius concrets, que contenen accions específiques:
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SISTEMA DE SEGURETAT
Objectiu: Millorar el
coneixement de la seguretat i la
coordinació dels diversos actors
Algunes accions:
– Accions conjuntes amb la
Policia de Catalunya
– Informe anual sobre la
seguretat local
– Formació en noves
delinqüències: ciberseguretat
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EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
Objectiu: Protegir la ciutadania dels riscos
naturals detectats
Algunes accions:
– Simulacres i formacions en cas
d’emergències
– Impulsar la plena cobertura de
desfibril·ladors
– Revisió del Pla bàsic de protecció civil

SANITAT
Objectiu: Garantir la seguretat sanitària
de la població
Algunes accions:
– Protocols d’actuacions durant la
pandèmia
– Campanyes sobre tinença responsable
d’animals
– Formacions sobre els perills derivats del
consum de drogues i alcohol

SEGURETAT CIUTADANA
Objectiu: Reduir els fets
delinqüencials
Algunes accions:
– Accions de comunicació sobre
autoprotecció o violència de gènere,
entre altres
– Vigilància intensiva en zones comercials
– Programa de vigilància en polígons
– Accions de control i reeducació de menors que
consumeixen drogues
Llegeix el pla complet aquí:

SEGURETAT VIÀRIA
Objectiu: Reduir l’accidentalitat
Algunes accions:
– Controls de velocitat i alcoholèmia
– Campanyes de mobilitat segura per a escolars
– Mesures per a la reducció de la velocitat

CIVISME
Objectiu: Reduir les conductes que van
en detriment de la convivència pacífica
Algunes accions:
– Vigilància d’espais potencialment
conflictius
– Mediació de conflictes
– Controls d’horaris i soroll en activitats
públiques

URBANISME I MEDI AMBIENT
Objectiu: Reduir l’accidentalitat produïda
per elements de la via pública i reduir la
contaminació
Algunes accions:
– Millorar la seguretat dels edificis
– Reduir els nivells de contaminació
– Garantir el compliment de la normativa
de seguretat en obres

Salut Pública

Què faig si perdo o trobo
un animal de companyia?

En cas de trobar un animal abandonat, perdut o ferit al carrer
Si el pots agafar porta’l a la Policia
Local de la Garriga (938 718 092,
Plaça de l’Església, 2). Si el pots
retenir, truca a l’oficina de la Policia
Local de la Garriga i espera fins que
arribin els agents.
En cas d’haver perdut el teu
animal de companyia
Truca o passa per l’oficina de la
Policia Local, per preguntar si l’han
trobat.
En cas que no l’hagin trobat, pots
passar pel centre Help Guau (937 561
114, Ctra. Òrrius Km. 0,1 (BV-5106)
C.P: 08310 Argentona - Barcelona)
per consultar si l’hi han portat.
En cas que tampoc el tinguin allà,
durant els dies i setmanes següents
pots consultar a la següent web
(www.helpguau.com) i les xarxes
socials de Help Guau (Facebook, i
Instagram) per comprovar l’entrada
d’animals.
En cas de voler recuperar el teu
animal perdut i que es troba a la
protectora
Has de passar per l’oficina de la
Policia Local i abonar el pagament
corresponent. El pagament per la
recuperació d’un animal varia segons diverses circumstàncies (com
el temps d’estada a la protectora).

Si vols ser voluntari o voluntària
per passejar o acollir animals
A través de la web i les xarxes socials
de Help Guau, es promouen les
fires, passejades pels municipis
amb voluntaris i altres activitats que
es realitzen anualment.
Si vols adoptar
Si vols adoptar un animal de
companyia, a la pàgina web i a les
xarxes socials de la protectora Help
Guau trobaràs tota la informació
relacionada amb el seu programa
d’adopcions. També hi fan difusió
de les adopcions un cop finalitzat
el període de quarantena dels
animals que han entrat al centre,
i a Facebook disposen d’un xat
interactiu on responen de forma
ràpida a les persones interessades a
adoptar.

Contacte de la protectora Help
Guau
Telèfon: (+34) 937 561 114
E-mail: info@helpguau.com
Adreça: Ctra. Òrrius Km. 0,1
(BV-5106), C.P: 08310,
Argentona - Barcelona

Horaris d’obertura de Help
Guau per a l’atenció al públic:
Temporada d’hivern:
De dilluns a dissabte de 9 a 13
hores i de 15 a 18 hores.
Diumenges de 10 a 14 hores.
Festius nacionals i municipals de 9
a 13 hores.
Temporada d’estiu:
De dilluns a dissabte de 9 a 13
hores i de 16 a 19 hores.
Diumenges de 10 a 14 hores.
Festius nacionals i municipals de 9
a 13 hores.
Es recomana contactar abans
d’anar-hi:
https://www.helpguau.com/contacto/
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L’Ajuntament ha engegat un nou servei de recollida
d’animals de companyia perduts o abandonats, en
coordinació amb la Policia Local i el centre Help Guau.
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Igualtat
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Un miler de persones
participen en les activitats del 8M

22

Les activitats organitzades per commemorar el 8M des de
diverses àrees de l’Ajuntament van tenir molt bona rebuda per
part de la ciutadania. Tallers, exposicions, passejades, concerts i
xerrades, al llarg de tot el mes, amb la participació de més de mil
persones, van culminar amb l’adhesió, per part del Ple municipal,
a la declaració institucional de la Diputació, que aquest any
es centrava en posar de manifest l’impacte que ha tingut la
COVID-19, més enllà de la salut, fent visible la importància de
totes aquelles activitats essencials de cura i per a la sostenibilitat
de la vida, evidenciant les desigualtats de gènere.
Enguany, es va voler fer especial esment en com els estereotips
de gènere influencien en el desenvolupament de les dones,
amb activitats adreçades a joves, com el concurs de tiktokers
i els Punts Liles als patis. El mateix tema es va abordar al taller
online “desmuntant els manaments de gènere”. La Biblioteca
Núria Albó va fer visible el seu fons documental sobre estudis
de gènere, dones i feminisme i va acollir una exposició sobre la
menstruació, encara tabú, a tot el món. Els concerts de De Lirios
i Joina van posar el punt musical i reivindicatiu i tampoc va faltar
la Mostra d’Art, dedicada l’artista local Conxa Sisquella.

Igualtat
3

1

4

5

2
1.- Concurs de tiktokers / 2. Concert de De Lirios
3. Passejada feminista
4. Visita guiada “El Modernisme amb ulls de dona”
5. Mostra d’Art

Accedeix al vídeo de la
Mostra d’Art del
Dia de les Dones

L’àrea d’Igualtat ha desenvolupat un nou Pla
d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual, que recull les accions que es poden dur a terme des
de l’Ajuntament de la Garriga, amb implicació
de totes les àrees, per revertir situacions de
desigualtat, no tan sols entre homes i dones,
sinó també per les persones LGBTI.

Digues la teva!
Un total de 180 persones van participar a l'activitat que es va allargar
tot el mes de març i que va donar el tret de sortida als actes commemoratius del 8M el mateix dia 8. Davant la impossibilitat de fer
convocatòries ciutadanes, es va fer una crida per recollir les reivindicacions, pensaments i sentiments al voltant del Dia Internacional
de les Dones, sota el títol de "Digues la teva!". Així, la ciutadania va
penjar a la façana de l'Ajuntament les seves targetes amb missatges
esperançadors, reflexius i reivindicatius.

Algunes d’aquestes accions ja s’han posat en
marxa com, per exemple, la recollida de dades
segregades per gènere, que ha comportat que
en alguns formularis ja es contempli la variable
“no binari”, a més de “dona” i “home”.
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Nou Pla d’Igualtat Gènere i
Diversitat Sexual
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El Consistori

Donem encara més llum a
Can Terrers

Primavera a la Garriga

Sí a les energies renovables però
no d’esquena al territori

Una de les coses que ens ha ensenyat la pandèmia
és que necessitem sortir a passejar, anar a fer esport
i poder gaudir del nostre entorn, en això estem treballant: dotar el nostre poble d’un espai ludicoesportiu on competició i esport no reglat tinguin espai
per a tothom.

Arriba la primavera a la Garriga i amb ella l’esperança
de la recuperació econòmica del nostre poble i a
Junts per la Garriga seguim treballant dia a dia per
donar-vos una alternativa eficient i eficaç a l’Ajuntament. Tanmateix ens trobem en un moment excepcional al país, davant la necessitat de constituir un
govern netament independentista i per tirar endavant una llei d’amnistia que retorni la llibertat als nostres presos polítics. L’hora és greu i des de Junts per
la Garriga reiterem el nostre posicionament: volem
un govern independentista. Així ho van determinar
els garriguencs i garriguenques el passat 14 de febrer.

L’aprovació del decret llei 16/2019, de mesures urgents
per l’emergència climàtica i l’impuls de les renovables,
aprovat pel Parlament, va obrir la porta a la instal·lació
de centrals eòliques i fotovoltaiques en sòl rural.

Si d’una banda, el poble ja gaudeix d’uns quantes
zones per a practicar l’esport federat: futbol, bàsquet, hoquei, handbol, etc., al camp de futbol i als
pavellons de Can Noguera, Can Violí i Ca n’Illa, ara
l’Equip de Govern està estudiant treballar sobre
l’espai de Can Terrers, que ens permetrà tenir una
zona al sud del poble on poder gaudir de tot el que
busquem quan sortim a fer esport o a fer passejades lúdiques, més en l’àmbit familiar, i no tant en
l’àmbit federat.
La premissa sobre la que treballem en aquesta zona
és l’oci i l’esport per a tothom a l’aire lliure, on s’hi
pugui practicar l’activitat que més agradi sense
cost, i sigui quin sigui el nivell i l’edat dels i les esportistes.
Estem pensant en un projecte que conté tres espais
definits: la pista d’atletisme i el seu espai central,
amb camps de lliure accés de bàsquet, futbol, volei
i workout; l’espai de l’àgora, un lloc per estar-s’hi,
amb sortidors d’aigua, zona de bar i gespa de descans, esbarjo i actes culturals; i el tercer espai, per
a rodes i lliscament, on podrem gaudir del circuit
pamtrack i la zona de patinets i de trial.

El Garric I maig-juny 2021 I núm. 197

Estem pensant també en un lloc on poder fer esbarjo, tant de dia com de nit, i per donar una altra
sortida a l’oci nocturn del jovent i trobar una nova
activitat apartada del centre de la Garriga i de les
persones que necessitin descansar sense molèsties,
música, ni soroll. La nostra gent jove tindrà més motius per quedar-se al poble.
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Un cop haurem fet la mirada llarga que mereix i
tinguem el projecte clar, definit i compartit, el posarem immediatament en marxa. L’anirem fent per
fases, i aviat el gaudirem, tot i que el conjunt del
projecte trigarà uns anys a completar-se.

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

Tanmateix hem donat suport als síndics de l’u d’octubre en aquest judici polític contra la llibertat acadèmica i democràtica, així com al Molt Honorable President Puigdemont i als Honorables Consellers Comín i
Ponsatí en la seva tasca a Europa, ara perseguida. Celebrem el nomenament de Laura Borràs com a nova
presidenta de la cambra de la sobirania catalana.
En l’àmbit consistorial hem de denunciar la greu i
precària situació laboral en què l’equip de govern de
l’Ajuntament ha deixat les treballadores de la neteja i
de nou hem de reclamar major transparència en les
seves accions perquè la Garriga som tots.
A escala local us animem a ajudar-nos a recuperar-nos de la crisi, us animem a comprar local i al
comerç de proximitat. Tal com hem defensat sempre:
la Garriga és la teva millor botiga. Al municipi tenim
la gran majoria de serveis, productes i establiments
disponibles. Una gran part s’ha adaptat per atendre’ns a domicili i mantenir la persiana aixecada, és
responsabilitat de tots nosaltres aconseguir que així
es mantinguin.
Celebrem també el talent garriguenc, que veiem present en artesans locals com Rechapados Ferrer i els
seus taulers d’escacs que ara són notícia a tot el món.
O en l’assoliment d’una marca cansaladera pròpia
per la Garriga, punt que dúiem al nostre programa
electoral.
Tingueu present que Junts per la Garriga és al vostre
servei i les nostres regidores treballen incansablement per sortir Junts més forts d’aquesta greu situació i Junts tornar a la Garriga pròspera i plena de vida.

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

Això ha comportat que arreu del principat hagin proliferat projectes de centrals fotovoltaiques i eòliques en sòl
no urbanitzable, afectant sòls agrícoles, espais naturals i
d’interès paisatgístic.
A la comarca s’han presentat uns quants projectes de
parcs solars, entre ells, els dels terrenys que antigament
formaven part de la finca de Can Busquets de la Garriga.
Que actualment pertanyen a unes altres propietàries
i que havia d’ocupar 13 hectàrees de zona agrícola.
Aquest no ha tirat endavant, però qui ens diu que no se’n
presenti algun altre que sí que ho faci i afecti al nostre
entorn natural?
De totes maneres no es tracta d’un problema local
sinó d’arreu del territori. Aquestes centrals, juntament
amb les infraestructures i obres que cal portar a terme
(instal·lació de quilòmetres de noves línies elèctriques,
obertura de noves pistes i accessos a zones naturals,
instal·lació de centrals transformadores d’energia, etc.)
provoquen una transformació del paisatge amb gravíssims impactes ambientals i socioeconòmics al món
rural.
La problemàtica de tot això passa per un sector primari precari, on propietaris de zones agrícoles, no sempre
coincidint amb qui les treballa, veuen una oportunitat
en llogar o vendre les seves terres a promotores. Ens calen polítiques agràries reals i efectives que dignifiquin la
pagesia per tal que això no passi.
Hi ha una alternativa real d’implantació que passa per
aprofitar espais ja alterats per l’activitat humana, aproximant la producció d’energia als centres de consum
i fomentant l’autoconsum. Hi ha milions de metres
quadrats de teulades industrials, milers d’hectàrees de
baix interès ambiental, paisatgístic, agrícola i cultural,
lligades a infraestructures, a vies de comunicacions, a
zones industrials, a zones d’activitat portuària o a zones
periurbanes degradades, que són aptes per acollir instal·lacions de producció fotovoltaica.
Cal una planificació de la implantació territorial de
les renovables, amb consens del territori i de les administracions locals, capaç de blindar els interessos
especulatius de les grans corporacions i, alhora, que
fomenti l’autoproducció a través de comunitats energètiques i xarxes de consum locals.

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

El Consistori

Recuperem la vida associativa:
L’aposta per les subvencions per
concurrència competitiva

L’Aparcament del Fangar a la
plaça dels Tres Tombs

Actuacions al clavegueram per
evitar inundacions

Ja des de el inici d’aquesta legislatura, el nostre partit
defensava de cara al govern la necessitat de modificar
el sistema d’atorgament de subvencions a les entitats
esportives, juvenils i culturals ja que consideràvem
que l’actual sistema no era un reflexa de la feina que
desenvolupaven moltes entitats.

A la Garriga portem anys en que, el que a priori són
bones idees ben vistes per la nostra part, acaben
convertint-se en un desastre per la mala planificació i la precipitació en l’execució. Podríem parlar de
la reforma del carrer Banys, el tancament de la pista
nº2, el canvi de gespa del camp de futbol...per citar
algunes de les intervencions a on l’execució era manifestament millorable.

L’Associació 100% la Garriga té, com a un dels seus
principals objectius, vetllar per millorar el dia a dia
dels garriguencs i garriguenques. En el marc d’aquest
objectiu, i dins de les actuacions que té en marxa
el govern municipal del qual formen part els 4 regidors no adscrits, voldríem destacar-ne una de summament transcendent.

La pandèmia i el COVID ha fet que aquest procés
hagi sigut molt més llarg del que esperàvem però
a l’hora estem convençuts que aquesta nova forma
d’atorgament de subvencions serà la clau per la
recuperació de la vida associativa del nostre municipi
una vegada la pandèmia ens ho permeti.
Que volem dir amb concurrència competitiva? En el
fons volem dir que existeixen unes bases amb una
sèrie de criteris (número d’associats, activitats que
realitzen al municipi, implicació en la vida activa del
municipi, la tendència o no d’un pla d’igualtat…. ) que
el que fa es atorgar una sèrie de punts a les entitats
de la mateixa manera, sense cap tipus condicionants,
per a posteriori atorgar les subvencions en base a la
puntuació que obtinguin.
Que aconseguim amb això? Eliminem les subvencions
“ a dit “ que no valoren ni la tasca feta ni la implicació
de les entitats al municipi i d’aquesta forma fa molt
més justa la repartició dels diners públics.
Ens alegrem que l’equip de govern finalment hagi
complert el compromís amb el nostre partit, però
sobretot ens alegrem que les entitats puguin optar a
unes subvencions molt més justes que el servirà per
reactivar-ne després de tot aquest temps.
Nosaltres, com grup municipal i com a partit,
seguirem lluitant per aconseguir un reconeixement
encara més gran per totes les associacions del nostre
municipi. Com sempre hem dit una de les joies del
nostre municipi és el seu teixit associatiu i nosaltres
treballarem per mantenir-lo!

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

Ni amb el canvi de Govern ens hem lliurat d’una altra
obra que naixia amb bona intenció però que ha estat
pèssimament executada. Ens referim a l’aparcament
gratuït a la zona de la plaça dels Tres Tombs.
Si els nostres veïns de les Franqueses tenen el Parc
del Falgar nosaltres tenim (a la que plou una mica)
l’Aparcament del Fangar amb el seu gran bassal que,
oh casualitat! no sabem si té quelcom a veure que
una part d’aquest aparcament estigui a tocar del carrer Bassal.
Els usuaris de l’aparcament i els veïns de la zona ja
han experimentat en el seu propi cos què és haver
de treure el seu vehicle d’aquell lloc quan ha plogut.
Val a dir que l’aparcament, en funcionament des de
gener d’enguany, ens semblava una bona idea però
ja vam dir al Ple de gener, quan encara no hi havia
plogut, que en cas de pluja allò seria en el que s’ha
convertit: en un fangar amb un gran bassal. Vam
demanar saber quines accions prendria l’Ajuntament per evitar-ho i com han vist aquells que utilitzen aquest espai, cas, el que es diu cas, ens han fet
ben poc. Tal és, que al Ple Municipal del mes d’abril
hi vam tornar a demanar explicacions i accions de
millora al Govern. Sembla que ara sí, que davant la
ridícula evidència es posaran a solucionar-ho. Desitgem que les correccions no siguin anar tirant de Protecció Civil perquè vagi fent tasques de bombeig de
l’aigua del bassal. Veurem com acaba la cosa però la
pregunta que ens fem: això no podia haver-se fet bé
d’inici? Segur que sí, però el Govern d’ERC ja l’aneu
coneixent: és lent en allò que demana una mica de
celeritat y massa ràpid en allò que demana fer les coses amb una mica de paciència.

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

Des de fa anys, tenim un punt crític en la xarxa municipal del clavegueram de la Garriga, que abasta el
tram que va des del Passeig fins a la Carretera Nova,
passant per carrer Banys. En els darrers temps, hi ha
hagut episodis de pluges intenses que han esdevingut finalment en greus inundacions a les zones del
carrer Banys, Carretera Nova i carrer Satèl·lits, a tocar
del Barri de Montserrat, causant danys no tan sols
econòmics, sinó també morals, a molts establiments
i habitatges.
Per a resoldre d’una vegada per totes aquesta greu
problemàtica, s’ha posat en marxa un projecte,
que ja està adjudicat, que consisteix bàsicament en
dues àrees d’actuació. Per una banda, es realitzaran
treballs de prolongació del tub de desguàs fins el
riu Congost, el qual impedirà el retorn de les aigües
que provocaven les inundacions a la Carretera Nova
i carrer Satèl·lits. D’altra banda, s’incorporaran entre
el Passeig i el carrer Banys, una sèrie d’embornals estratègicament situats per a recollir l’aigua en superfície, amb la intenció que aquesta no s’acumuli en les
zones que fins al moment eren propenses a inundacions, com s’ha pogut comprovar en els últims episodis de pluges intenses al poble.
A fi efecte de poder dur a terme aquesta actuació, s’ha
aconseguit el finançament necessari que permetrà
posar en marxa els treballs en breu.
Des de 100% la Garriga seguirem treballant per estar
al costat de les nostres ciutadanes i ciutadans, en la
millora del seu dia a dia.

twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ
100% LA GARRIGA
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Així li vam plantejar al govern i així ho vam manifestar
com condició indispensable en la negociació dels
pressupostos del 2020.
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Agenda

AGENDA
MAIG -JUNY
DIUMENGE 2 DE MAIG

A les 11h, des del pàrquing de la Doma
Activitat detectivesca a la Doma:
“Desperta Homes! El cas de la Doma”
Activitat per equips. Per a menors a partir de 8 anys i
fins a 100 anys.
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DEL DISSABTE 15 DE MAIG
AL DIUMENGE 13 DE JUNY

Festival de Jazz
Organitza: Amics del Jazz de la Garriga

DEL DILLUNS 3 DE MAIG AL
DILLUNS 14 DE JUNY
Al nou Trull (pg. Doctor Vich, 10)
Exposició de pintura V.O., de Lluís Pérez
Organitza: La Filanda Espai de Creació
per Petits Formats

DISSABTE 8 DE MAIG

A les 20h, Teatre de la Garriga - El Patronat
Jornada de portes obertes de l’Escola Bressol
Municipal Les Caliues
Visites presencials amb cita prèvia,
trucant al 937321185
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17 i 18 h, al Refugi de l’estació (darrere de
l’estació de RENFE)
Visita guiada: “El Refugi antiaeri de l’estació”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DIUMENGE 16 DE MAIG
11 h, des de la Vil·la romana de Can Terrers
Visita guiada: “La Vil·la romana de Can Terrers”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga
11 i 12.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
KL'AA, la teva cançó
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

20 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Concert-Espectacle d’Hotel Cochambre
Organitza: Projecte Mexcla't i Ajuntament de la Garriga

DIUMENGE 9 DE MAIG

11 h, des de Can Raspall (carrer Banys, 40)
Visita guiada: “El modernisme popular”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DISSABTE 15 DE MAIG

A les 17h, al Carrer Nord
La Garriga Invisible: Carrer Nord.La nostra història
26 Organitza: Ajuntament de la Garriga

DILLUNS 17 DE MAIG
Internaional contra la LGTBIfòbiMostra de
documents de temática LGTBI
Mural de paraules contra la LGTBIfòbia
Digues la teva!
Al vestíbul de la Biblioteca.

Agenda

19 h, mitjançant la plataforma Zoom
Trobada Veïnal amb els barris de Montserrat, El
Passeig i Ca n’Illa
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DISSABTE 22 DE MAIG
17 h, al Centre de Visitants (Carretera Nova, 46)
Itinerari guiat: "Les dones, a la cuina a pelar
pèsols! Patrimoni i memòria invisibles”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DIMECRES 26 DE MAIG
19 h,
Ple Municipal del mes de Maig
Via telemàtica.
Es podrà seguir en directe per Ràdio Silenci

DISSABTE 29 DE MAIG
20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Peter Shub: Stand up and fall down
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

DIUMENGE 30 DE MAIG
11 h, des de la plaça Narcisa Freixas
Activitat familiar: “Posa’t a la pell del pagès”
Activitat per a menors a partir de 6 anys
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DISSABTE 5 I DIUMENGE 6 DE JUNY
CORPUS: consulteu la programació al
web municipal www.lagarriga.cat

DIUMENGE 6 DE JUNY
11 h, a l’església de la Doma
Visita guiada: “La Doma. Tresor medieval de la
Garriga”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DISSABTE 12 DE JUNY
17 i 18.30 h, al Refugi de l’estació
(darrere de l’estació de RENFE)
Visita guiada: “El Refugi antiaeri de l’estació”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DIUMENGE 13 DE JUNY
11 h, des de Can Raspall (carrer Banys, 40)
Itierari guiat: “El modernisme de la burgesia.
Arquitectura, aigües i jardins”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DISSABTE 19 DE JUNY
18 h, des del final del Passeig (cantonada carrer Bosc)
Itinerari guiat: “Els paisatges de secà”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DIUMENGE 20 DE JUNY
11 h, des de la Vil·la romana de Can Terrers
Visita guiada: “Can Terrers 2.000 anys
d’història en 4 passes”
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DIUMENGE 27 DE JUNY
11 h, des del pàrquing del Parc dels Pinetons
Activitat familiar: “El solstici d’estiu i
la descoberta de l’entorn”
Activitat per a menors a partir de 6 anys.
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DILLUNS 28 DE JUNY
Dia Internacional de l’Orgull Lèsbic, Gai,
Trans, Bisexual, Intersexual i Queer (LGTBIQ+)
Mostra de documents de temática LGTBI
La Biblioteca Núria Albó de la Garriga participa
d’aquesta efemèride amb una exposició de llibres i
pel·lícules de temàtica LGTBI que es podrà visitar durant
tot el mes.

DIMECRES 30 DE JUNY
19 h,
Ple Municipal del mes de Juny
Via telemàtica. Es podrà seguir en directe per Ràdio
Silenci
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
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DIJOUS 20 DE MAIG
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Promoció econòmica

Margarida Genera,

arqueòloga i prehistoriadora

Margarida Genera és professora de la Universitat d’Educació a Distància (UNED) i
autora de nombrosos llibres i articles. És alhora investigadora inscrita a l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica i membre del Patronat de la Fundació Maurí.
Recentment ha publicat La Garriga. Un poble amb arrels mil·lenàries, un manual
que aprofundeix en el coneixement històric més antic del municipi.

La Garriga és un recurs d’estudi extraordinari
Com sorgeix la idea d’escriure i elaborar aquest llibre?
Malgrat ja s’havien publicat diverses històries de la Garriga,
vaig pensar que seria bo fer-ne
una altra, diferent i sense buïts.
Pel que fa a la prehistòria i èpoques més antigues, no s’ha
trobat testimoniatge de totes
les etapes, però aquests buïs hi
són per manca de recerca, no
perquè no hi hagués un poblament, així que quan en trobava, mirava d’omplir-los cercant
dins de la comarca.
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Quin objectiu té?
D’una banda, entusiasmar la meva mare, de 97 anys, ja que
l’he vinculat molt al llibre, en parlar de la casa on va néixer
a Can Poi. I és que d’allà van sortir algunes de les peces més
antigues trobades a la Garriga (monedes, una destral polida,
un enterrament romà...).
També volia posar de manifest la importància del Vallès, ja
que s’hi han produït troballes de tots els períodes. És una comarca que despunta sempre i ens n’hem de sentir orgullosos.
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L’ús de recursos (fotografies, il·lustracions, mapes...) repon a la voluntat de fer-lo molt didàctic?
És un recull que transmet la informació de manera fàcil amb
tot rigor científic. Volia fer un llibre que es vegi i s’entengui sense haver de llegir massa, però que els estudiosos trobin interessant, que no els decebi per la seva senzillesa. Que serveixi
per les escoles i sigui una guia de consulta per qui vulgui venir
i conèixer la Garriga millor.
Quines poblacions van habitar la Garriga en les diferents
èpoques històriques?
Tenim vestigis del Paleolític, de caçadors i recolectors al riu
Congost. Però, tot i que s’hi han trobat còdols treballats, encara cal contextualitzar-los geològicament de manera correcta
per confirmar que són restes de presència humana.
Del Neolític i Neolític mitjà, existeixen vestigis trobats al forn
de Can Dasquens.
També trobem fragments de ceràmica de l’Edat del Bronze a

la zona del Pou Calent. Era un
lloc de culte i potser s’hi obtenien sals.
De l’època ibèrica hi ha poblaments als voltants de la Doma i
Samalús. I dins de la Garriga, els
assentaments més consolidats
són de l’època romana.
Cal remarcar que en aquesta
època, les construccions són
més sòlides i se situen en llocs
on després no s’ha construït,
per tant no s’esborra la seva
petja.
Quin llegat ens van deixar?
Sobretot estris de la vida quotidiana (habitualment ceràmica i eines de pedra, com destrals)
i també alguns objectes de metall, d’os i de vidre ja en l’època
romana. D’aquesta època, a més, tenim elements de construcció.
Hi ha dos recursos destacables a la Garriga: l’aigua termal, un
dels motius pels quals s’assenta el poblament, en una zona
que a més és una gran via de comunicació, i les argiles, a l’entorn de les quals caldria estudiar més a fons totes les activitats
artesanals.
La Garriga és un recurs en sí per al professorat del municipi?
La Garriga és un recurs d’estudi extraordinari. Sempre m’he
dedicat a investigar i estudiar pobles molt petits, de 400 i 500
habitants, i també són un recurs molt bo, però a la Garriga, a
més, tot és a la vista. Encara que no sortíssim d’aquí, podem
aprendre de tot, movent-nos, veient, pensant... el que ens envolta és molt potent per investigar, conservar i guadir-ne i sobretot per difondre-ho, transmetre-ho i que sigui un mitjà per
ensenyar i educar.
Ja està treballant en la continuació del llibre: en què consistirà?
Tot i que tindrà el mateix format, serà una mica diferent, perquè vull treballar alguns aspectes de l’activitat humana, com
l’artesanal. El títol serà Tot fressant camins. Des del món ibèric
fins a l’època tardoromana.

