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Promoció econòmica

www.lagarriga.cat @ajlagarriga

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

Ajuntament (OAC) .................................................... 938 605 050

Servei Municipal de Consum ................................ 930 006 246
Servei Local d’Ocupació ........................................ 930 006 246
Servei a Empreses i Comerços .............................. 930 006 246
Punt d’Informació d’Habitatge ............................. 938 605 050
Esports ......................................................................  938 605 286
Joventut .................................................................... 682 123 979
Espai Jove ................................................................  610 169 297
Oficina d’Acció Social  ............................................ 938 719 095
Oficina d’Igualtat i LGTBI+  .................................... 938 719 095
SIAD ............................................................................ 938 719 095
Atenció a víctimes de violència masclista .......... 938 719 095
Policia Local de la Garriga ..................................... 938 718 092
Bombers Voluntaris de la Garriga ........................ 938 718 477
Protecció Civil .......................................................... 938 605 290
Deixalleria ................................................................. 937 445 098
Servei de recollida de voluminosos .................... 937 510 096

Biblioteca Núria Albó .............................................. 938 718 887
Centre de Visitants .................................................. 610 477 823
Sala Andreu Dameson  ........................................... 938 605 050
Teatre de la Garriga - El Patronat  ........................ 938 718 483
Can Raspall  .............................................................. 930 006 246
La Torre del Fanal  ................................................... 937 321 043
Cine Alhambra  ......................................................... 938 716 111

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

Farmàcia Comaposada .......................................... 938 718 314
Farmàcia Crespi ....................................................... 938 716 997
Farmàcia Ferrarons ................................................. 938 71 8128
Farmàcia M. González ............................................. 931 35 2170
Farmàcia Mimó .......................................................  938 717 286
Farmàcia Suñol .......................................................  938 714 686 

Parada de taxis ........................................................  938 717 474
Rodalies de Catalunya  .......................................... 900 41 00 41 
Sagalés ...................................................................... 902 130 014
Agbar (atenció comercial) ..................................... 934 953 540
Estabanell Energia (informació) ........................... 902 472 247

Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

El Porta a porta, fem-lo entre tothom

Els moments més crus de la pandèmia, ara fa dos anys, 
van evidenciar que calia un canvi d’actituds i de conductes 
individuals per millorar la vida a la Garriga. Sense el compromís 
i la col·laboració ciutadana estaríem superant la crisi de forma 
menys efectiva, segur. 

Aquesta experiència recent, ben present encara, em fa 
demanar una mirada semblant per a la implantació del 
sistema de recollida de residus porta a porta. Sense tots 
vosaltres, sense una altra manera de fer al dia a dia, el canvi 
serà més costós per a tothom. Per això demano una actitud 
positiva i disposada a fer les coses diferents, i millors.

Des de la màxima responsabilitat, l’equip de govern i jo mateixa 
farem tot el possible per fer-ho senzill i perquè s’entenguin bé 
els nous hàbits que haurem d’adoptar cadascun de nosaltres. 
Abans de recollir porta a porta, us informarem porta a 
porta. A això ens dedicarem aquestes setmanes abans de la 
implantació del sistema aquesta primavera. Som en el compte 
enrere i en aquesta edició del Garric us podeu informar més 
concretament del nou model.

El porta a porta s’implanta a molts municipis del país per 
reduir residus, contenir els nivells de contaminació i rebaixar 
els costos de la gestió de les deixalles. Si no comencem a 
fer-ho, l’Ajuntament de la Garriga –i tots els altres–, rebrem 
sancions econòmiques per superar un volum de rebuig que, 
amb el model actual, estem sobrepassant. Per tant, el més 
senzill d’entendre és que si no implantéssim el porta a porta, 
la taxa de residus seria molt més elevada. Un altre avantatge 
és que el paisatge del poble millorarà amb l’eliminació de 
contenidors.

El porta a porta no és un caprici dels polítics, som aquí per 
millorar les coses i canviar-les i, tot s’ha de dir, això s’ha fet des 
del departament de medi ambient, però ho hem fet d’acord 
amb tots els grups municipals i tots els regidors i regidores.

I ara cal que entre tots fem poble. Ara toca això: sabem que 
quan totes i tots anem alhora fem les coses més bé.

Gràcies per endavant, la Garriga.
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Promoció econòmicaPromoció Econòmica 

L’Ajuntament de la Garriga està 
treballant intensament per a oferir 
de nou aquesta cita gastronòmica 
anual que suma ja 10 edicions. 
Enguany, la fira canvia de dates 
per passar a celebrar-se els dies 
1, 2 i 3 d’abril.

El primer cap de setmana d’abril, la Botifarra de la Gar- 
riga tornarà a sortir al carrer per donar a conèixer la 
Marca Col·lectiva i enfortir el teixit social i comercial 
del municipi, amb la desena edició de la Fira de la Bo-
tifarra.

D’aquesta manera, l’àrea de Promoció Econòmica 
vol reprendre la inèrcia de les darreres edicions, per 
tal que tant habitants de la Garriga com visitants gau-
deixin d’un cap de setmana festiu, ple d’activitats de 
divulgació gastronòmica que posen en valor la boti-
farra del municipi, a la vegada que ofereix un espai de 
dinamització social.

La Garriga recupera la
Fira de la Botifarra
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Telèfons d’interèsPromoció Econòmica

Recuperant activitats i espais
Aquesta desena edició comptarà de nou amb un espai gastronòmic de degustació que 
integrarà activitats, música i espectacles. Torna també l’espai de fira-mercat amb pro-
ductors catalans i mostres de formatges i de productes de la terra. A més, hi haurà tallers 
i activitats infantils. Tot plegat, per tal d’oferir un espai variat que permeti al visitant pas-
sejar, tastar, comprar i participar.
Així, la Fira de la Botifarra es repartirà per la plaça de l’Església, la plaça de Can Dachs i 
els carrers Banys i Centre.
L’eix gastronòmic s’instal·larà a la plaça de l’Església, amb el ButiTast (parades que ofe-
riran tapes i platillos amb la botifarra com a protagonista principal) i altres activitats al 
voltant de la gastronomia.
Al carrer Centre, s’ubicaran el sector cansalader i els productors locals, mentre que al 
carrer Banys hi haurà la Mostra de formatges, altres productes de la terra i productes de 
proximitat.
Finalment, la plaça Can Dachs acollirà tallers, activitats infantils (ButiKids) i un punt d’in-
formació.
“La ciutadania té moltes ganes de sortir al carrer, i és un goig que el primer gran esdeve-
niment ‘post-pandèmia’ del municipi sigui justament la Fira de la Botifarra, una fira que 
en la desena edició d’enguany ha de permetre posar en valor la feina que s’ha fet des 
de l’àrea de Promoció Econòmica amb el projecte de la Marca Col·lectiva ‘Botifarra de
la Garriga’, així com el treball amb el sector primari del municipi, per tal que en un futur
aquesta fira esdevingui una fira agroalimentària de referència a nivell supramunicipal”, 
explica la regidora de Promoció Econòmica, Txell Catalan.

Reforç dels canals de comunicació
El període de restriccions patit en els darrers mesos ha servit per a enfortir els canals 
d’informació al voltant de l’esdeveniment i complementar la web www.firadelabotifarra.cat 
amb unes noves xarxes socials creades específicament per a promocionar la Fira i la 
Marca Col·lectiva en el seu conjunt.
XXSS (Ig, Tw, Fb, Ytb): @firabotifarra  // web: www.firadelabotifarra.cat

Un dia per compartir i 
donar a conèixer el producte
Yolanda Preseguer, cansalade-
ra de La Perla, explica que “pel 
sector cansalader, la Fira de la 
Botifarra és un cap de setmana 
per compartir amb la gent de la 
Garriga i amb les persones visi-
tants”. “Qui ja coneix el producte, 
el pot degustar i compartir amb 
nosaltres, i qui no el coneix, pot 
descobrir el nostre producte es-
trella i tota l tota la varietat d’ela-
boracions que tenim, que no són 
poques!”, afegeix.
La cansaladera també assegura que tornar a celebrar la Fira permet donar a conèixer la 
Garriga, “no només pel seu modernisme i termalisme, sinó per la seva gastronomia”, així 
com “donar impuls a la Marca Col·lectiva Botifarra de la Garriga a tot Catalunya”.
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Promoció econòmicaPromoció econòmica

La Garriga 
s’adhereix a 
l’Associació de 
Viles Termals 
de Catalunya
El ple del mes de gener va aprovar 
l’adhesió del municipi a l’entitat, 
que té per objectiu posar en valor
el termalisme.

Turisme

La Garriga ja forma part de l’Associació de Viles 
Termals de Catalunya, un organisme que ha de 
permetre treballar de manera conjunta entre el 
màxim nombre de consistoris de les viles termals 
d’arreu del territori català. Així ho va votar el 
ple municipal del mes de gener, que també va 
aprovar per unanimitat els estatuts reguladors de 
l’associació.

Aquesta nova entitat és la transformació de l’antic 
Consorci de Viles Termals de Catalunya que es va 
dissoldre en el 2016 per la creació d’un nou ens 
renovat.

Entre els objectius de l’associació hi ha el desen-
volupament coordinat dels recursos a l’entorn de 
les aigües termals dels municipis, la seva promoció 
turística i explotació sostenible; la millora i man-
teniment de l’espai turístic urbà dels municipis 
associats i el que està més directament vinculat 
als recursos termals; la realització d’investigacions 
entorn als recursos termals; o la implantació 
d’actuacions de protecció mediambiental i sanitària 
de les aigües minerals.

Segons explica el regidor de Turisme, Jordi Pubill, 
s’està treballant en la creació d’aquesta associació 
des d’abans de la pandèmia “amb moltes ganes 
de promoure les viles termals, aconseguir més 
recursos econòmics i dinamitzar els nostres actius”. 
L’objectiu és “exercir de lobby cap als ens superiors” 
com la Generalitat o el Ministeri de Comerç, Indústria 
i Turisme.

La nova associació es presentarà aquest mes de març, 
en un acte a Caldes de Malavella, tot i que ja es poden 
seguir els seus perfils a les xarxes socials Instagram 
(@vilestermals) i al Twitter (@CatalunyaTermal).
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Balnearis, 
vida cultural i salut 

Taula parada a l’espanyola, al Balneari Blancafort, el 1906. 
Imatge: Fons Blancafort (AHCO), CDH la Garriga.

A partir del segle XVIII a la Garriga emergeixen cases de banys on les persones que 
estaven malaltes de l’alta societat podien aprofitar els beneficis mineromedici-
nals de tècnica del bany immergint el cos en aigua termal. 

La primera casa de banys de la Garriga que va oferir allotjament va obrir al 1840 
quan en Joan Blancafort, al seu hostal conegut com a “L’Establiment” amb capa-
citat per 200 persones hi va posar quatre banyeres amb aigua termal.  Regentat 
després pel seu fill Antoni Blancafort aviat va adquirir certa fama sota el nom de 
“Balneari Blancafort”.

Els Banys Martí va ser el segon balneari de referència, endegat el 1876 per Josep 
Martí i que més endavant va ser adquirit per Adjutori Blancafort, germà del pro-
pietari del Blancafort. La família, coneixedora del negoci dels banys, va ajudar al 
seu creixement arribant a tenir 36 habitacions. En finalitzar la guerra va passar a 
anomenar-se “Termas Victoria”, però més endavant va prendre el nom actual de 
“Termes la Garriga”.

A finals del s. XIX la Garriga s’associa al termalisme i la salut, arribant a funcionar 
sis balnearis que atreuen a l’alta societat barcelonina. 

Sota influència de modes europees els balnearis es veuran com espais de salut, 
però també com espais per a l’esbarjo i per viure de forma hedonista, gaudint de 
l’estatus al qual pertanyen. És el moment en què es sofisticaran i començaran a 
oferir tractaments, menjars i serveis d’alta qualitat per a la seva clientela. 

També seran espais on s’organitzaran tertúlies de societat culturals o científiques 
organitzades per entitats culturals i pels estiuejants residents a la colònia de Bar-
celona. Jacint Verdaguer, Narcisa Freixas, Eugeni d’Ors o Josep Maria de Segarra; 
de l’arquitectura com Josep Puig i Cadafalch o Lluís Planas i de la vida política 
com Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó o el general Primo de Rivera seran 
algunes de les personalitats que varen gaudir del termalisme de la Garriga.

Parlem de turisme

Baix Pallars Gerri de la Sal 
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
El Vendrell
Gandesa
La Garriga
Les, Vall d’Aran
Montbrió del Camp
Naut Aran
Sant Hilari Sacalm
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramanet
Vallfogona de Riucorb
Sant Climent Sescebes
Vall de Boí

Els municipis de 
l’Associació de Viles Termals
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Promoció econòmicaPatrimoni

El fons, donat per la família Dachs, conté una extensa 
documentació particular i patrimonial d’una família, amb 
les seves diferents branques, que va dels segles XIV a XX.

L’arxiu municipal creix amb el fons 
del Molí de Blancafort

Des de principis d’any, l’arxiu municipal compta amb el fons 
documental del Molí de Blancafort. Es tracta d’un fons d’un 
gran valor, tant per la seva tipologia (és el primer fons privat 
sencer de caràcter familiar que ingressa a l’arxiu), com pel 
tipus de documents, i pel nombre de pergamins que con-
té (146), tenint en compte que actualment, l’arxiu municipal 
només en conserva 24.

La donació consta de 28 carpetes, 11 capses, 9 llibres i 146 per-
gamins. El fons s’inicia al segle XII i arriba fins el segle XX. Tot i 
que en aquest acte només es fa donació de la documentació 
compresa entre els segles XIV i XX, es farà una digitalització de 
tota la documentació no donada per tal de conservar el valor 
informatiu de tot el fons. Són pocs els fons, i especialment pa-
trimonials, amb una cronologia tan extensa que es conserven 
íntegres a Catalunya. Sense anar més lluny el fons municipal 
s’inicia al segle XIV. Aquest fet confereix a la documentació do-
nada un valor incalculable, tant a nivell documental (evolució 
dels suports, tipologies, etc.) com històric (evolució d’una fa-
mília i del seu context social, econòmic, etc).
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Telèfons d’interèsParimoni

Fons de gran valor històric

El fons documental cedit per la família Dachs és de gran im-
portància per al coneixement històric de la Garriga i del seu 
entorn, ja que aporta documentació sobre el mas Blancafort 
(o Blancafort del Molí o Molí de Blancafort), una de les grans 
hisendes rurals de la Garriga.

També remarca la importància de la família Dachs a nivell so-
cial, ja que ha comptat amb alcaldes, per exemple, entre els 
seus membres.

A més, inclou també la documentació d’altres masos que, per 
via matrimonial o d’herència, es van anar incorporant al pa-
trimoni original dels Blancafort, com el fons de Can Oliveras / 
Dachs o el del mas Avancó, de Tagamanent. 

El fons ha quedat correctament instal·lat a l’arxiu municipal a 
l’espera dels seu tractament arxivistic per part de les professio-
nals. L’arxiu disposa de tots els controls d’humitat i temperatu-
ra per mantenir la documentació en perfectes condicions i es 
troba obert a la seva consulta per part de la ciutadania.

L’arxiu, a l’abast de tota 
la ciutadana

L’arxiu municipal és un servei públic essencial, que té 
com a principals funcions oferir un sistema eficient 
de gestió de la documentació, garantir l’accés de la 
ciutadania a la mateixa i promoure la memòria i el 
coneixement de la Garriga.

Compta amb 650 metres lineals de documentació, 
que equivalen a 6.500 caixes.

Entre els seus serveis hi ha la consulta de documen-
tació, la reproducció de documents, l’assessorament, 
les visites guiades per a escolars o el préstec docu-
mental.

L’Arxiu, que es troba ubicat a l’edifici de l’Ajuntament, 
està obert de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i 
els dilluns també de 16 a 18.30 hores. Per accedir-hi 
cal demanar cita prèvia enviant un correu elecrònic 
a arxiu@ajlagarriga.cat.
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Promoció econòmicaPromoció econòmicaPatrimoni

Des de l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament, s’està treballant
en un projecte de reconstrucció del nucli urbà de la Garriga de l’any 1716,
amb una tecnologia que permetrà fer immersions en realitat virtual.

Com eren els carrers i les construccions de la Garriga del 1716, 
qui hi vivia i quina vida portaven. Tot això és el que s’està des-
cobrint i estudiant gràcies al projecte “La Garriga 1716”, una 
iniciativa de l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament.

S’ha realitzat una profunda investigació històrica que ha per-
mès conèixer com era la Garriga del moment, a través del ca-
dastre que els Borbons van fer redactar de cada poble, des-
prés de guanyar la Guerra de Successió.

Gràcies a aquesta documentació, s’ha pogut saber com era 
cada casa, la seva valoració econòmica, qui hi vivia i a què es 
dedicava, quines terres posseïen i què s’hi cultivava, etc.

Amb tecnologia Unreal Engine, s’han pogut crear imatges 
fixes i en vídeo que permetran, properament, fer immersions 
en realitat virtual. També es preveu instal·lar noves senyalit-
zacions al municipi i propostes de visites i activitats relacio-
nades.

El projecte es presentarà a finals d’abril, però per ara, podeu 
fer uns petits tastos de la Garriga del 1716 a través dels fils pu-
blicats al perfil de Twitter de l’Ajuntament.

Com era la Garriga del 1716?
# LG 1716

Fils a Twitter 

Imatges de J.R. Casals
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La Biblioteca Núria Albó compta amb un fons de coeducació amb títols que 
abasten totes les edats i interessos. Ara, a més, s’ha editat una guia que s’ha fet 
arribar a tots els centres educatius de la Garriga.

Lectures per treballar la coeducació

Contes infantils, còmics, novel·les juvenils i per a persones 
adultes i assajos. Gairebé una trentena de títols formen part de 
la guia de lectures coeducatives que la Biblioteca Núria Albó de 
la Garriga i l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament han editat.

Per elaborar la guia, que s’ha fet arribar a tots els responsables 
de coeducació dels centres educatius del municipi, s’ha volgut 
abastar públics de totes les edats i d’interessos variats, perquè 
la coeducació és cosa de tothom.

Les princeses també es tiren pets, Que no t’expliquin contes!, Es-
tima el teu cos, Transitem o La Nueva masculinidad de siempre: 

Cultura

L’associació Som-Asic d’establiments, restauració i comerços de la Garriga, juntament amb l’Oficina de Català han organitzat un 
nou joc de llengua i cultura per voltar pel poble i participar-hi: Fem ballar el cap.  

Del 14 de març al 2 d’abril es pot fer un tomb pel poble i respondre els cartells distribuïts entre els establiments i comerços del 
poble on apareix una frase feta per acabar. Qui vulgui concursar ha d’emplenar una butlleta amb la paraula que falta a cada frase 
i tirar-la al bústia de can Dachs. 

Les butlletes emplenades participaran en el sorteig dels premis que Som-Asic donarà als guanyadors. El sorteig es farà a Ràdio 
Silenci, dilluns, 11 d’abril a les 13.30 h.  

SS
ç

Fem-la petar
Fem ballar el cap

nyl·l

Cal agafar el bou per les banyes, i sense empipar-se com una mona, s’haurà de córrer la Seca 
i la Meca , sense arribar a fer el préssec  per tenir la paella pel mànec  i aconseguir guanyar el 
Fem ballar el cap.

capitalismo, deseo y falofobias, entre altres, formen part del 
fons de la biblioteca i es troben dins la guia.

A banda d’aquests títols, però, la biblioteca compta amb mol-
tes altres lectures considerades coeducatives. De fet, l’àrea 
d’Igualtat n’ha aportat de noves, augmentant-ne el fons, ja que 
aquesta, juntament amb l’edició de la guia, és una de les ac-
cions previstes pel Pla Local d’Igualtat de Gènere i Diversitat 
Sexual.
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Un 8M que s’allarga 
tot el mes de març
Contes, cinema, teatre, exposicions, 
llenguatge... aquest any, diferents 
manifestacions culturals protagonitzen 
els actes amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones a la Garriga.

Igualtat

Enguany, els actes a la Garriga per commemorar del Dia Internacional 
de les Dones (8 de març), s’allarguen durant tot el mes, desplegant 
un seguit d’activitats culturals per a tota mena de públics i en espais 
diversos del municipi.
Pel jovent, no faltarà el Punt Lila als patis dels instituts. També se 
celebrarà una tarda de sororitat al pati de Can Luna, dedicada a 
elaborar pancartes pel 8M i reflexionar sobre el perquè d’aquest dia, 
una sessió de cinema a l’Alhambra, per a l’alumnat de 4t d’ESO dels 
Instituts Manuel Blancafort i Vil·la Romana, i un espai de reflexió 
sobre violències masclistes amb la Comissió Lila de l’Institut Manuel 
Blancafort.
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IgualtatLlenguatge i desigualtat
Jordi Garcia Jané és coautor de la guia Català inclusiu 
i natural i soci de la cooperativa de comunicació 
L’Apòstrof, editora d’aquesta guia. Impartirà la ponència 
“Comunicació inclusiva, una mostra d’estupidesa o 
de respecte?” dijous 3 de març, a les 19.30 hores, a la 
Biblioteca Núria Albó, on es donaran exemplars de la 
guia.
Jané explica que la desigualtat i la discriminació 
depenen de molts factors, i que la llengua n’és un més. 
“Òbviament, desterrar les expressions i els usos sexistes 
o racistes quan parlem o escrivim no suprimirà el 
patriarcat o el racisme, però hi contribuirà. Les paraules 
reflecteixen una concepció del món; si volem construir 
un altre món més igualitari, hem d’expressar-nos en un 
llenguatge que també ho sigui”, explica.
Per tal d’evitar els tics més arrelats, afegeix, “primer de tot, 
cal posar-se en el lloc de l’altra persona. Si jo anés en cadira 
de rodes, m’agradaria que em tractessin d’“invàlida” o 
d’invàlid”? Si jo fos homosexual, m’agradaria sentir com 
algú diu que tal cosa “és una mariconada”? Si jo fos dona, 
em sentiria còmoda sentint parlar dels “drets de l’home”? 
Si la resposta és que no, aleshores he d’expressar-me amb 
altres termes”, com “persona amb diversitat funcional”, 
“això és una ximpleria” o “drets humans”.
Jané té el ple convenciment que es pot naturalitzar un 
llenguatge més inclusiu. Comenta que, “per exemple, 
quan les dones van començar a presidir alguns 
ajuntaments del país, la paraula “alcaldessa”, que fins 
llavors havia designat la dona de l’alcalde, va passar a 
significar sobretot la “dona que presideix l’Ajuntament”. 
En un principi, es va armar un gran rebombori. Hi havia 
qui se’n reia, hi havia qui deia que s’havien d’anomenar 
igualment “alcaldes”, que això d’“alcaldessa” era una 
bestiesa, que sonava despectiu. Però gràcies a la 
determinació de moltes dones i del moviment feminista 
en conjunt, avui dia parlem habitualment d’alcaldesses, 
com parlem de diputades, presidentes o psicòlogues i 
tan sols la gent més carca no ho accepta”.

E El llenguatge serà un gran protagonista aquest any, amb 
una xerrada sobre comunicació inclusiva a la Biblioteca Núria 
Albó, i diverses sessions de formació en llenguatge no sexista, 
per a personal municipal i per a ciutadania i entitats.

Cinema a la Mostra d’Art
La Mostra d’Art del Dia de les Dones, que s’inaugurà divendres 

4 de març i es podrà veure fins al 3 d’abril, està dedicada, 
en aquesta edició, a les dones i el cinema.

La biblioteca també oferirà més activitats 
relacionades amb el 8M: una hora del conte 

per trencar mites amb Dona, una exposició 
sobre dones del món de l’artista Mònica 
Bartolín, que forma part de la comunitat la 
Filanda, i la presentació del llibre Calladeta 

no ets més maca, de Núria Prieto, sobre 
joves que han patit violències masclistes i que 

comptarà amb el testimoni d’una supervivent.
La de la biblioteca no serà l’única exposició, ja 

que la comunitat la Filanda també realitzarà una sèrie 
fotogràfica de retrats de dones de la Fundació Asil Hospital, 
que es penjarà en forma de cartells per tot el poble. Tot un 
homenatge a les nostres “Dones grans i grans dones”.

Teatre per a tots els públics
El Teatre de la Garriga – El Patronat se suma a la comme-
moració amb dues representacions. La primera, familiar, és 
Las Cotton, un espectacle de titelles inspirat en les lluites de 
les dones a la indústria tèxtil de principis de segle. La segona 
és Calladitas estáis más guapas, espectacle de comèdia 
multidisciplinar que és tot un akelarre del riure.

A la Torre del Fanal, tindrà lloc la presentació de “Las 
valientes”, un grup de dones migrants i dedicades a les cures. 
Compartirem les seves vivències i també un àpat dels seus 
llocs d’origen.
Finalment, en el ple del mes de març, es llegirà el manifest del 
Dia Internacional de les Dones.
               
               Trobareu tota la programació 
                               detallada, aquí:
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Promoció econòmicaPromoció econòmicaMobilitat

Fins a l’escola, de manera 
segura i sostenible
Des d’inicis d’aquest curs escolar, Pedalem la Garriga 
i l’AFA i famílies de l’Escola Els Pinetons, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, han engegat un servei 
de bicibús, amb el qual un grup d’alumnes pot arribar 
en bicicleta fins a l’escola de forma segura.

És divendres al matí, abans de les 9 hores, 
i un grup de ciclistes, que reuneix canalla 
i algunes persones adultes, circula en 
grup, camí cap a l’Escola Els Pinetons.
Es tracta del primer bicibús de la 
Garriga, un servei per això: circular junts, 
de manera segura i sostenible, fins a 
l’escola. És una iniciativa de Pedalem 
la Garriga i l’AFA i algunes famílies del 
centre escolar que, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, van engegar-ne la prova 
pilot aquest mes de setembre.
De moment, el bicibús funciona els 
divendres al matí i, segons la setmana, 
aplega entre 10 i 17 infants de diferents 
edats (està obert a tot l’alumnat i s’espera 
que el nombre augmenti aquesta 
primavera). 
La ruta comença a la cantonada del 
carrer Cast Oliver amb la carretera Nova, 
a l’alçada del restaurant la Cabanya, i 
travessa el poble pel centre fins a l’escola. 
Al llarg del recorregut hi ha diferents 
parades, on els i les alumnes poden 
afegir-se al grup en l’horari estipulat. 

Circular amb seguretat
Les famílies s’organitzen de manera que 
un mínim de 3 o 4 adults (pares i mares, 
mestres, voluntariat...) fan de motor del 
grup, acompanyant i tallant els carrers 
per tal que el bicibús pugui circular com 
un vehicle per la calçada, amb total 
seguretat per tothom. A més, cada ciclista 
ha de comptar amb una assegurança 
gestionada per l’AFA.
Per dur el control dels infants que fan 
servei del bicibús, s’utilitza una Appweb 

(aplicació web), de manera que se sap 
quantes persones pugen a cada parada. 
A més, l’aplicació també permet tenir 
el consentiment per escrit dels pares 
i mares perquè els seus fills i filles 
participin de l’activitat.
“Des de Pedalem la Garriga estem 
encantades de veure famílies implicades 
en el projecte i de poder treballar 
per millorar la mobilitat al poble. Per 
nosaltres és molt important arribar a 
tots els grups d’edat i educar als infants 
en els valors que un bicibús implica 
(reduir la contaminació, potenciar 
l’esport, promoure la cohesió entre els 
infants i passar-s’ho bé). Ens sembla una 
oportunitat fantàstica”, explica Anna Vila, 
membre de l’entitat impulsora.
Tal és l’èxit del projecte, que Pedalem la 
Garriga i l’Ajuntament ja han contactat 
amb totes les escoles privades i públiques 
de la Garriga, per engegar nous bicibús. 
De moment, l’Escola Puiggraciós vol 

començar aquesta mateixa primavera. 
D’altra banda, l’Escola Tagamanent ha 
engegat un bus a peu amb dues rutes 
(nord i oest) que funciona el primer 
dijous de mes.

Apunta’t al bicibús 
dels Pinetons aquí: 

La Garriga sobre dues rodes
La Garriga compta amb diferents vies ciclables, que es poden consultar a la 
guia editada per l’Ajuntament i Pedalem la Garriga. Aquestes rutes enllacen el 
municipi amb altres localitats properes.

El municipi, a més, té unes 50 places d’aparcament de 
bicicletes obertes, situades al voltant dels principals 
equipaments educatius, esportius i culturals, i 20 places 
d’aparcament tancat, davant l’estació de tren.

Podeu trobar tota la informació relacionada aquí: 
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Telèfons d’interèsTerritori

Posem al dia les voreres del municipi

Posar al dia l’estat de les voreres de la 
Garriga. Aquest és l’objectiu del conjunt 
d’actuacions que han començat a 
principis d’aquest any a diferents carrers 
del municipi.
El projecte s’ha iniciat amb la millora 
de les voreres del carrer Banys, entre els 
carrers Ramon Pasqual i Vinyals, on també 
s’han eixamplat els escocells dels arbres.
Es tracta d’una actuació global a tot 
el municipi, que s’allargarà dos anys 
(prorrogable a dos més) i que compta 
amb un pressupost total de 500.000 
euros. Aquesta actuació, que suposarà 
tenir un equip operatiu per treballar-hi 
constantment, suma les partides dels 
dos propers anys destinades a l’àrea 
de Via Pública per a aquesta mena de 
treballs, així com una part de la partides 
dedicades al Pla de Barris i als Camins 
Escolars, a més dels 190.000 euros del 
projecte guanyador del darrer Pressupost 
Participatiu.
Es faran tres tipus d’actuacions: d’una 
banda, obres amb un pressupost 
inferior a 1.000 euros (recol·locació 

Aquest gener ha començat tot un seguit d’actuacions per arranjar voreres 
a diferents punts de la Garriga.

de rajoles, arranjaments de petits 
desperfectes...).
D’altra banda, es realitzaran obres 
de més magnitud, amb un cost al 
voltant dels 9.000 euros. En aquest 
nivell s’emmarquen actuacions que 
representen la reparació completa 
de voreres deteriorades (reparació 
d’enfonsaments per pas de vehicles 
o aixecaments causats per les arrels 
dels arbres, per exemple).
Finalment, hi haurà obres que 
implicaran la transformació del 
carrer (afectacions a les places 
d’aparcament, eixamplament de 
voreres...) i de les quals caldrà fer 
projectes concrets. Es preveu fer 
aquesta mena de treballs en carrers 
com Nostra Senyora de la Salut, 
Avinguda Catalunya, Martí l’Humà, 
Impremta, Bòbila o Llerona (davant 
l’Asil Hospital). Són carrers que tenen 
les voreres molt deteriorades i que 
tenen molt pas de vianants, per 
això la previsió és actuar de manera 
prioritària.
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Promoció econòmicaOcupació

Durant l’any 2021, el Servei Local d’Ocupació va incorporar 
194 noves persones com a demandants de feina, mentre que 
246 en van trobar gràcies al servei. D’aquest total, 55 llocs de 
treball van ser coberts directament pel SLO, mentre que 88 
van ser fruit de la gestió de l’ens.

Totes aquestes xifres són una mica inferiors a les registrades 
l’any anterior, el 2020. Això es deu al context de crisi derivat de 
la pandèmia, que fa que la tendència a la baixa es mantingui.

El SLO també ha realitzat 302 assessories i tutories laborals 
individualitzades, 223 seguiments i 2025 assistències al Club 
de de feina (presencials i virtuals).

El Servei Local d’Ocupació 
segueix donant resposta
En el 2021, 246 persones van trobar feina gràcies al Servei Local d’Ocupació i 
es van fer 194 entrevistes a persones demandants de feina.

Persones que han trobat feina
Any 2021

Any 2020

246 persones 
del SLO han 
trobat feina

88 ofertes
gestionades

55 llocs de treball 
coberts directament
pel SLO

271 persones 
del SLO han 
trobat feina

85 ofertes
gestionades

72 llocs de treball 
coberts directament
pel SLO

L’atur a la Garriga
Al mes de desembre del 2021, la taxa d’atur a la Garriga se si-
tuava en el 7,42 % (593 persones). A mida que la pandèmia ha 
reduït el seu impacte en el mercat de treball (per la generalit-
zació de la vacuna entre la població), la taxa d’atur ha dismi-
nuït. 

Del total de persones a l’atur al mes de desembre, el 63% són 
majors de 45 anys. En aquestes edats, l’atur femení és propor-
cionalment major al masculí (66,3 %, davant del 33,7 %). Així, 
les diferències en termes de mercat de treball i sexe augmen-
ten a partir dels 35 anys.

Els reptes i les eines del SLO

Reptes:

Treballar per una ocupació més estable (malgrat 
l’increment de la contractació, en la majoria de ca-
sos es tracta de contractes temporals)

Millorar les dades de l’atur de llarga durada, que 
afecta sobretot persones majors de 45 anys

Lluitar per reduir la temporalitat, sobretot entre la 
població menor de 30 anys

Eines:

Formació per acabar amb la “bretxa” digital

Capacitació integral d’entrada al mercat laboral per 
a majors de 45 anys

Coaching ocupacional

Aposta pels Carnets per l’Ocupació

01

02

03

04

01

02

03
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Joventut

Més recursos per abordar l’entrada 
al món laboral
El jovent de la Garriga compta amb el Servei de Treball de l’Oficina Jove del
Vallès Oriental com un recurs més d’acompanyament i suport en la recerca i 
accés a la feina.

Des del maig de 2020, l’àrea de Joventut 
de l’Ajuntament de la Garriga compta 
amb un recurs més d’acompanyament al 
jovent en el procés d’accés al món labo-
ral: el Servei descentralitzat de Treball de 
l’Oficina Jove del Vallès Oriental. Es trac-
ta d’un servei de caire sociolaboral, que 
inclou consultes i realització de tallers.
En el 2021, el Servei ha realitzat a la 

Garriga 51 consultes individuals (tant 
presencials com virtuals), i tot un seguit 
de tallers, fruit d’un treball colze a colze 
amb altres àrees i serveis de l’Ajunta-
ment (Serveis Socials, Educació, el Ser-
vei Local d’Ocupació –SLO- i el Pla C17), 
que enguany s’ha intensificat.
Quant al perfil de les persones usuàries 
del servei, es tracta de joves d’entre 16 

i 25 anys, amb estudis secundaris, estu-
diant o en recerca de feina i no emanci-
pades, però que mostren gran preocupa-
ció per la seva vida laboral, veuen manca 
d’oportunitats i necessiten acompanya-
ment i suport en tots els àmbits, inclòs 
l’emocional. Les consultes que més es 
repeteixen són les relacionades amb les 
orientacions laborals i professionals.

Coordinació amb àrees i serveis

Serveis Socials
• Seguiment de casos amb el Pla 

C17 i Joventut.

Pla C17
• Derivacions bidireccionals i 
     seguiment d’aquests casos.

Educació
• Realització de punts informatius 

passa-classes i qüestionaris als 
centres educatius per detectar ne-
cessitats.

• Elaboració d’un catàleg de tallers 
i serveis per als centres educatius 
de secundària per al 2022.

SLO
• Derivacions bidireccionals.
• Punts informatius i dinàmiques 

participatives als centres educa-
tius realitzats de manera conjunta.

• Previstos tallers conjunts als cen-
tres educatius.

Tallers realitzats al 2021

Presencials
• Feina a l’estranger,
• Després de l’ESO què,
• Joc del Rol: Anem per feina
• Autoconeixement.
• Eines bàsiques
• Si treballes què has de saber
• Autoconeixement, món forma-

tiu, món laboral.

Virtuals a través d’Instagram
• Tot el que has de saber per co-

mençar a cercar feina: 439 re-
produccions

• Quina és la millor professió de 
futur: 316 reproduccions

• Vols trovar feina i no saps per on 
començar?: 598 reproduccions

• Coneixes l’SLO?: 356 reproduc-
cions

• Trobar feina al Nadal: 442 repro-
duccions



TALLER TOP 10
VINE I DECIDEIX ELS 10/15 PROJECTES
QUE PASSARAN A LA FASE FINAL DE VOTACIÓ!

Nosaltres et convidem al vermut

Dissabte 19 de març, a les 11:30 h a Can Luna

PRESSUPOST
PARTICIPATIU

La Garriga 2021-2022
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Vine al Taller Top 10! i decideix 
les propostes finalistes

Promoció econòmicaParticipacio ciutadana

El dissabte dia 19 de març a les 11.30 hores a Can Luna, es durà a terme el taller TOP 10!, una de les accions més importants 
del procés de Pressupostos Participatius. 

Es tracta d’una jornada participativa per decidir entre 10 i 15 projectes que passaran a la fase de votació final dels 
Pressupostos Participatius de la Garriga 2021-2022. 

T’hi esperem! T’ho passaràs bé, coneixeràs gent nova i farem el vermut plegats. Vine, que no decideixin per tu!

Per inscriure’t al taller i consultar tota la informació sobre l’estat de les propostes rebudes entra al web
pressupostparticipatiu.lagarriga.cat. 

Inscripcions al Taller Top 10!: 
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La campanya d’implantació del nou model de recollida de re-
sidus ja està en marxa. En primer lloc, s’ha creat un grup de 
seguiment en el qual hi ha representades les diferents sen-
sibilitats del municipi. L’objectiu d’aquest grup és informar, 
de manera directa i exhaustiva, a les diferents associacions i 
col·lectius, del dia a dia de la implantació. Seran reunions en 
què s’explicarà com avança la campanya i durant les quals es 
resoldran tots els dubtes i inquietuds que pugin sorgir.

Quines accions es faran per informar i repartir els cubells 
a la ciutadania?

Des de finals de febrer, s’està fent un estudi per establir el mi-
llor sistema de recollida per als edificis d’habitatges, tenint en 
compte on estan situats, quin espai tenen a les voreres, etc.

A més, ja s’està treballant en el web que contindrà tota la in-
formació sobre PaP, que estarà en línia el dia 24 de març, i s’in-
formarà periòdicament sobre totes les novetats a través de les 
xarxes socials municipals.

Medi ambient

Comença el compte enrere! 
El porta a porta arrenca el 29 d’abril
Des d’ara i fins al mes d’abril es faran diverses accions informatives i 
de repartiment de material per tal que el primer dia de servei (divendres, 29 d’abril) 
tothom sàpiga com participar-hi i disposi de tot el material necessari.

En paral·lel a la informació digital, s’enviarà un material infor-
matiu a totes les llars, empreses i comerços del poble que ex-
plicarà amb detall com es farà tot el procés.  
En la carta informativa que s’enviarà, s’explicarà on, com i 
quan aconseguir el kit per participar en el porta a porta. El re-
partiment d’aquest material es farà en un lloc cèntric del po-
ble i anirà acompanyat de reunions informatives amb petits 
grups en les quals s’explicarà com separar els residus, quin dia 
i com s’han de treure i tot el que calgui saber perquè el canvi 
sigui el màxim de fàcil i còmode per tothom.
A més d’aquestes reunions, que se celebraran a partir de la set-
mana del 28 de març, es farà una jornada ciutadana sobre el 
porta a porta on tothom hi serà convidat. 

I per informar i repartir els bujols als comerços i empreses?

A més de les reunions informatives que es faran amb les asso-
ciacions de comerciants, des de finals de febrer, personal tèc-
nic està visitant tots els establiments i parades del mercat dels 
dissabtes per tal de conèixer la necessitat de cubells i bujols 
de cada fracció en relació als residus generats i a l’espai d’em-
magatzematge disponible. Els darrers quinze dies del mes 
d’abril es repartirà a cada establiment el material sol·licitat.
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El Consistori

La Garriga, a peu

Les màquines i els operaris ja són al carrer. 
L’ajuntament de la Garriga ha iniciat un pla gens 
menyspreable de millora de la via pública i que 
suma més de 400.000 euros. L’objectiu és fer més 
transitables els nostres barris a peu, arrossegant 
un carretó d’anar a comprar, anant amb cadira 
de rodes o caminador, o bé portant un cotxet 
infantil.

Sí, el poble té un dèficit històric en aquest aspec-
te, i un dels problemes de base són les voreres 
estretes pensades fa moltes dècades en benefici 
dels vehicles grans. Hem de passar d’un model 
de poble del segle XX al que sempre hem prego-
nat els republicans de la Garriga: un poble soste-
nible del segle XXI que faciliti la connexió entre 
barris, especialment a peu, i on la convivència 
amb d’altres vehicles tingui una especial mirada 
des del punt de vista del vianant. La mida de la 
Garriga, així com el seu entramat vial, són ideals 
per reduir la mobilitat motoritzada i fomentar la 
sostenibilitat i la vida saludable del trànsit a peu.

Aquesta prioritat és la que marca el pla d’actua-
ció vial que ha començat aquest 2022 i que com-
portarà millores importants. Caldrà la paciència 
i la comprensió de la ciutadania quan pateixi les 
conseqüències de les obres, però el resultat serà 
un poble més ben transitat.

L’aposta de la mobilitat a peu no exclou actua-
cions decidides per a la mobilitat en bicicleta; 
també s’han aprovat partides per ampliar carris 
bici i mantenir els existents.

Tot plegat mentre fem que arribi la fase final del 
Pla de Mobilitat, que també aportarà canvis po-
sitius. El Pla ha comptat amb la participació ciu-
tadana, amb successives reunions de la Taula de 
Mobilitat. Les idees recollides es poden consultar 
al web i l’aplicació mòbil de l’ajuntament, una 
eina que també ens permetrà moure pel poble 
amb un sola ditada al mòbil.

Però el que més ens agrada és sortir per la Garri-
ga a peu, amb menys barreres arquitectòniques 
i urbanístiques, que ens toqui l’aire i, per exem-
ple, acostar-nos a la Fira de la Botifarra, que ja 
s’acosta.

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

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

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

Cosmètica sanitària 
contra l’antifeixisme

30 de gener de 2021, la Garriga: Vox farà paradeta 
electoral. Cap institució evita que els feixistes vin-
guin a la Garriga, però 50 persones ens hi concen-
trem per evitar que el discurs d’odi surti de la seva 
paradeta. Mossos i Policia Local ens identifiquen.
Novembre de 2021: 17 antifeixistes rebem multes 
per concentrar-nos-hi.
De virus que maten en tenim de sanitaris i de 
feixistes, i cal plantar-los cara a ambdós. Per això, 
mentre alguns partits convencien convençuts a les 
paradetes electorals en plena pandèmia, nosaltres 
vam plantar cara al feixisme. Només nosaltres hem 
rebut les multes, perquè no anava de sanitat, ana-
va de dissidència. Fan servir les mesures sanitàries 
per sancionar l’activisme, un tot s’hi val sota l’ame-
naça sanitària. Un control social molt preocupant: 
fent servir la cosmètica sanitària perquè queda 
lleig multar-nos per antifeixistes i perquè la llei en-
cara no els ho permet.
Van ignorar les abraçades i converses a les para-
detes electorals, però van castigar el rebuig a la 
paradeta de vox. Plantar cara al feixisme no només 
és un dret democràtic, és una necessitat elemental 
perquè ens hi va el pa, el treball i les formes de vida 
de moltes persones. El feixisme no és una opció 
política: és un delicte contra la humanitat.
Perquè triomfi el mal només cal que la gent bona 
no faci res, deia Burke. Nosaltres som del “viure vol 
dir prendre partit” gramscià i del “ho tornarem a 
fer” d’en Cuixart. Fer veure que no hi són, no vol dir 
que no hi siguin. Sabem de ben cert que és millor 
organitzar-se i plantar-los cara.
Ja n’hem tingut prou de catifes vermelles al feixis-
me a mitjans i parlaments. Allà els hi permeten 
ser. Però als carrers, que seran sempre nostres, el 
feixisme no podrà passejar-se amb aquesta tran-
quil·litat i supèrbia.
Al feixisme se’l combat. Així que teixim aliances i 
amplis cordons sanitaris contra el feixisme, su-
meu-vos-hi i construïm unes places i carrers per 
a la vida, la solidaritat i la convivència, i no per a 
l’odi.

Fira de la Botifarra

Aquest any, celebrem el 10è aniversari de la Fira de 
la Botifarra, una fira que va néixer per promocionar 
els cansaladers, el comerç local i la restauració de 
la Garriga, promocionant d’aquesta manera el 
nostre municipi.
Els inicis d’aquesta fira, bàsicament eren els 
cansaladers del nostre poble, i any rere any, va 
créixer amb la incorporació d’altres sectors, com la 
restauració i el comerç, afegint-se també parades 
de productes artesanals i de proximitat així com 
les activitats lúdiques i culturals per totes les edats 
al voltant d’aquesta fira.
La Fira de la botifarra, és un símbol de tradició 
de l’elaboració artesanal d’aquest producte tant 
arrelat al nostre poble,  que tot i el pas del temps, 
els nostres cansaladers encara el preparen de 
la mateixa manera tradicional, fins el punt que 
s’ha convertit amb la marca de la Botifarra de la 
Garriga.
Tenim el reconeixament dels consumidors de 
la millor botifarra de qualitat artesanal i, durant 
la fira, tenim l’oportunitat de tastar diferents 
tipus botifarres amb gustos diversos fruit de la 
innovació dels nostres cansaladers,  aconseguint 
fer ressò de la nostra fira i consolidar-la com un 
dels esdeveniments més importants del nostre 
poble.
Enguay, més que mai, hauríem de tenir una fira 
sense restriccions, una fira on el nostre teixit 
cultural, gastronòmic i cultural es fes veure, tal 
i  com ho feien en anys anteriors, tornar a donar 
vida als nostres carrers i sobretot als botiguers i 
restauradors del nostre municipi, que degut a la 
pandèmia han passat uns anys complicats.
 La Fira de la botifarra, com Els tres Tombs, la 
festa gran de Corpus i els Pastorets, entre altres, 
s’ha consolidat entre nosaltres com una de les 
activitats culturals importants de la Garriga. I que 
així sigui per molts anys!
Esperem que les mesures sanitàries ens permetin 
fer la Fira de la botifarra de la manera que es mereix 
la Garriga, puguem sortir al carrer i fer costat als 
nostres comerços, restauradors i entitats culturals 
i tornem la vida als nostres carrers!
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El Consistori

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

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

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

La Garriga cada dia és més cara 
per viure-hi
 

Durant la presentació del pla de màrqueting 
turístic de la Garriga un dels potencials que més 
es posava en valor era el fet, segurament molt 
compartit entre nosaltres, que a la Garriga es viu 
molt bé.
Tanmateix viure a la Garriga és cada dia més 
car. Unes causes són evidentment externes i 
ens afectaria a tot arreu d’Espanya: la inflació, el 
preu de l’energia... Però, en canvi, hi ha factors 
que depenen de l’acció política municipal i que 
faciliten aquest encariment. En aquest aspecte, 
el Govern de la Simbiosi (el d’ERC més els 4 
trànsfugues de Junts que en les votacions del 
plenari no es diferencien gens d’ERC perquè els hi 
va el càrrec) ha estat lesiu. En efecte, en 3 anys de 
govern hi ha hagut un augment de la pressió fiscal 
local com feia anys que no es veia, situant-nos 
entre les pressions fiscals més altes de la comarca.
Evidentment, aquest govern ha demostrat ser 
un autèntic devorador fiscal per a les butxaques 
de particulars i empreses. Recordem els fets. El 
Govern va augmentar l’IBI un 30% als sectors 
productius de la Garriga per després augmentar-lo 
lleument a tots els garriguencs. També hem tingut 
un augment del rebut de les escombraries, el de la 
taxa de clavegueram o la taxa pel permís d’obres 
que és avui de les més altes de la comarca. No 
contents amb això, tenim impostos a tipus màxims 
com el conegut “impost de circulació” (IVTM) o 
l’ICIO (que grava les obres) dels que no han tocat ni 
una dècima a la baixa. Els efectes de la pandèmia 
no han repercutit en una disminució de la pressió 
fiscal que l’ajuntament ens sotmet.
Quan pensàvem que no augmentarien res 
més, al ple de febrer, el Govern de la Simbiosi 
ha augmentat als màxims permesos per llei el 
coeficient i el gravamen amb el que es calcula el 
nou impost de la plusvàlua per intentar recaptar 
tot el possible. Aquest Govern és incapaç de 
retallar despeses per mantenir el “ritme de vida” 
de l’Ajuntament. Només sap fer-ho tocant la 
butxaca dels garriguencs.
A la Garriga es viu bé, però amb aquest Govern de 
la Simbiosi, el més car de la història de la Garriga, 
l’està fent molt cara per viure-hi.

Retornem els Casals d’Estiu

Estem al mes de març i a hores d’ara no tenim 
constància de l’evolució dels Casals d’Estiu al 
nostre municipi.
N’estem convençuts que l’oferta privada ja estarà 
preparant les seves propostes, però on està la 
proposta del nostre ajuntament?
Després d’algunes converses amb famílies i algunes 
associacions pares i mares, ni ells ni l’oposició tenim 
constància de l’evolució d’aquest tema.
El PSC, juntament amb un grup de famílies que 
no estaven d’acord amb la gestió  dels Casals 
d’Estiu el 2021 vam presentar una moció al mes 
de setembre on demanàvem tres coses a l’equip 
de govern:
1) Treballar amb temps la proposta de Casals 
d’Estiu i de Quercus per aquest 2022
2) Aprofundir en la Tarifació Social per tal d’aplicar-
la en aquest any.
3) Millorar la comunicació amb les famílies per 
tal de donar un temps raonable per valorar les 
propostes i inscriure’ns en aquelles opcions que 
més els convingui.
Ara tot just s’aprova la tarifació social, sense tenir 
en compte un dels aspectes que considerem 
cabdals; rebaixar els barems perquè les ajudes 
siguin universals. 
Per una banda, no sabem quin treball s’està 
desenvolupant per preparar la proposta d’aquest 
any per tal que sigui molt millor que la que es va 
oferir el 2021.
Per últim no sabem de quina forma es vol 
comunicar a tothom la proposta d’activitats per 
aquest 2022, millorant d’una forma notable la 
comunicació de 2021.
Com a grup municipal no volem que les famílies 
tornin a sentir que el seu ajuntament no doni 
respostes a les seves necessitats.
Estem segurs que la proposta que hi havia 
anteriorment es podia millorar,  però no podem 
compartir ni les formes ni les decisions que 
se’n van pendre el 2021, sense comptar amb les 
famílies dels infants de la Garriga. 
Treballarem per aconseguir que en aquest 2022 
tinguem de nou un Casal d’Estiu i un Quercus 
públic i de qualitat, els i les nostres infants s’ho 
mereixen!

Neix oficialment 100% la Garriga, 
l’alternativa als partits polítics al 
nostre poble
Moltíssimes gràcies a la cinquantena de persones que 
ens van acompanyar a l’assemblea fundacional i al 
posterior sopar que vam dur a terme el passat 17 de 
Febrer. Propostes, objectius, equip i sobretot una gran 
il·lusió per demostrar que sense ser un partit polític, 
serem present i futur per la Garriga. Gràcies als amics 
del restaurant el Racó i també als mitjans de comuni-
cació presents. Radio Silenci, el9nou i VOTV.
Amb l’únic propòsit de vetllar pels interessos dels 
nostres veïns i veïnes i per dur a terme un projecte 
allunyat dels partits polítics, neix l’associació 100% 
la Garriga.
Un projecte basat en la transparència, en la igualtat 
i en la justícia social. Un projecte d’equip que pugui 
esdevenir l’eina de referència per a la gestió del dia a 
dia del nostre municipi. Un projecte inclusiu, capaç 
de ser un moviment transversal de veritat, que sumi i 
que ens permeti fer el que tant ens agrada fer: seguir 
treballant plegats pel nostre estimat poble i la seva 
gent.
Fent municipalisme, fent gestió de proximitat, fent 
100% La Garriga, posarem les persones al centre de 
totes les polítiques per tal de fer front als problemes 
del dia a dia dels nostres veïns i veïnes i trobar les mi-
llors solucions. Vetllarem sempre per l’interès col·lec-
tiu per sobre de l’individual.
L’associació pretén esdevenir en una agrupació 
d’electors per tal de ser presents a les pròximes elec-
cions municipals del nostre poble. Volem liderar el 
present i el futur, i convidem a tothom a sumar i a 
participar del nostre projecte, un projecte per la Ga-
rriga i per a la seva gent.
Molta sort i encerts al gran equip de vint-i-un mem-
bres de la Junta Directiva que va ser ratificada per 
unanimitat per l’assemblea fundacional:
Jordi Pubill i Sauquet, Cristina Vilamala Pey, Juliet 
Grau Gil, Roger Castells Aguilà, Joan Esteban i Sans, 
Àngels Enrique Rico, Josep Maria Torres Ardèvol, 
Xavier Fernández Martínez, Nati Viñets Llonch, Núria 
Fitó Bertran, Gemma Romeu i Puigdomenech, Pep 
Oliveres Cuquet, Xavi Bernaldo i Cararach, Enric Ma-
rata Pujol, Manel Picón Almazán, Hassna Radi Ben 
Miloud, Samuel Vila Sancho, Tomas Berzal i Gutierrez, 
Ivan Villanueva González, Lorena Fernández Díaz i 
Jordi Musquera Castro.
Amb moltes ganes, agraïts, motivats i amb la força 
del gran suport que tenim, COMENCEM!

100% la Garriga. Moviment Veïnal Garriguenc. 
.



 

      
       DURANT TOT EL MES DE MARÇ
Activitats amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones
Consulteu la programació a les pàgines d’Igualtat

 DIUMENGE 6 DE MARÇ
10 h, al carrer Centre
11a Fira Garrigangues
Organitza: ASIC la Garriga

11 h, a l’Església de la Doma
Activitat detectivesca: Desperta Holmes! El cas de la Doma...
Informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat o al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga 

12 h, a l’EMM
Concert en record del Rafel Sala
Reserva prèvia a emm@ajlagarriga
Organitza: Escola Municipal de Música

 DIMECRES 9 DE MARÇ
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a Can Luna
Jornada de donació de sang
Reserva hora a: www.donarsang.gencat.cat. Has de portar document 
identificatiu oficial i no venir en dejú.
Organitza: Banc de Sang i Teixits

17.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Espectacle familiar: “Cuinant poesia”
A càrrec de la Companyia Jomeloguisjomelo. Inscripció prèvia. 
Places limitades
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DIVENDRES 11 DE MARÇ
21 h, al Cinema Alhambra
Espectacle: Corbacho, ante todo mucha calma
Entrades anticipades a la taquilla del cinema
Organitza: Cinema Alhambra

 DISSABTE 12 DE MARÇ
11 h, al Refugi Antiaeri de l’Estació 
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació
Activitat de pagament amb places limitades. Inscripció prèvia 
obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

11.30 h, a Can Luna
Ple de l’estat de la Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga

18 h, a Can Raspall
Xerrada: Les mines antipersona i les seves conseqüències
Acte de commemoració del bombardeig a la Garriga
Organitza: Fundació Pax
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Agenda

AGENDA 
Març-Abril

18 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle: Las Cotton
Entrades a www.teatrelagarriga.cat o a la taquilla del teatre mitja 
hora abans de la funció
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DIUMENGE 13 DE MARÇ
05.30 h
50ª Travessa Viladrau - La Garriga i 2ª Travessa Collformic - La 
Garriga
Sortida del primer autocar a l’aparcament de la Sínia
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

11 h, des de Can Raspall 
Itinerari guiat: El modernisme de la burgesia
Per més informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat o al 
telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga  www.visitalagarriga.cat

12 h, a la plaça Can Dachs
Ball de Gitanes
Organitza: Ball de Gitanes la Garriga

 DIVENDRES 18 DE MARÇ
19 h, a la llibreria Strogoff (C/ Can Xic Corder 2)
Xerrada: El Valle de los Caídos i la repressió franquista
Acte de commemoració del bombardeig a la Garriga
La historiadora Queralt Solé (Universitat de Barcelona) ens 
presentarà el seu llibre “La dictadura de pedra”, sobre el Valle de los 
Caídos.
Coorganitza: Llibreria Strogoff

 DISSABTE 19 DE MARÇ
11.30 h, a Can Luna
Taller Top 10! del Pressupost Participatiu
Organitza: Ajuntament de la Garriga

20 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Espectacle: Albert Pla presenta “¿Os acordais?”
Entrades a www.teatrelagarriga.cat o a la taquilla del teatre mitja 
hora abans de la funció
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

 DIUMENGE 20 DE MARÇ
10 h, des del Refugi Antiaeri de l’Estació
Pedalada per espais de memòria de la Garriga
Acte de commemoració del bombardeig a la Garriga
Organitzen: Pedalem la Garriga i Centre de Visitants

12 h, a la plaça de l’Església
Acte en record de les víctimes de la COVID-19
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIMECRES 23 DE MARÇ
18.30 h, a Can Luna
Exposició pública dels Treballs de Recerca
Organitza: Àrea d’Educació

 DIVENDRES 25 DE MARÇ
20 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Espectacle: Intana presenta “Planeta blau”
Entrades a www.teatrelagarriga.cat o a la taquilla del teatre mitja 
hora abans de la funció
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat
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Agenda

 DISSABTE 26 DE MARÇ
10 h, sortida des del Centre de Visitants
Curs: Iniciació a la marxa nòrdica per l’entorn de la Garriga (3 h)
Per més informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat o al 
telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants 

 DIUMENGE 27 DE MARÇ
12 h
Festa dels Tres Tombs
Organitza: Associació Tres Tombs la Garriga

08.30 h
Excursió a Montserrat
Venda de tiquets a la carnisseria La Moreneta i a la Fleca 158 fins el 
23 de març o fins esgotar les places. Informació al telèfon 650 906 
452
Organitza: Barri de Montserrat

 DIMECRES 30 DE MARÇ
19 h, a Can Luna
Ple municipal
Al final del ple, lectura del Manifest del Dia Internacional de les 
Dones
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DE L’1 AL 3 D’ABRIL
Fira de la Botifarra
Consulteu tota la programació a www.lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 2 D’ABRIL
11 h, sortida des del Centre de Visitants
Itinerari guiat: Els camins del menjar
Places limitades amb reserva prèvia. Per informació, preu i 
inscripcions a info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

16 h
2ª Challenge del Vallès Oriental
Organitza: Club Ciclista la Garriga

17 i 18 h, sortida des de Can Raspall
Microvisites: El modernisme de la burgesia
Places limitades amb reserva prèvia. Per informació, preu i 
inscripcions info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 3 D’ABRIL
11, 12 i 13 h, sortida des de Can Raspall
Microvisites: El modernisme de la burgesia
Places limitades amb reserva prèvia. Per informació, preu i 
inscripcions info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

 DIMARTS 5 D’ABRIL
9 h, a la Sorrera Bike Park
Copa catalana mini DH
Organitza: Club BTT la Garriga

 DISSABTE 9 D’ABRIL
11 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada: El refugi antiaeri de l’estació

Places limitades amb reserva prèvia. Per informació, preu i 
inscripcions info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 10 D’ABRIL
9 h, a la Sorrera Bike Park
Campionat de Catalunya de BTT (modalitat de descens)
Organitza: Club BTT la Garriga

11 h, a Can Raspall
Itinerari guiat: El modernisme popular
Places limitades amb reserva prèvia. Per informació, preu i 
inscripcions info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

 DIVENDRES 15 D’ABRIL
11 h, a l’església de la Doma
Visita guiada: La Doma. Tresor medieval de la Garriga
Places limitades amb reserva prèvia. Per informació, preu i 
inscripcions info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 17 D’ABRIL
11 h, a la Vil·la romana de Can Terrers
Visita guiada: Vil·la romana de Can Terrers
Places limitades amb reserva prèvia. Per informació, preu i 
inscripcions info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 23 D’ABRIL
Diada de Sant Jordi

 DIUMENGE 24 D’ABRIL
Aplec de Sardanes del Puiggraciós

 DIMECRES 27 D’ABRIL
19 h, a Can Luna
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DEL 28 AL 30 D’ABRIL
Festa del barri de Montserrat

 29 D’ABRIL
19 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Presentació del projecte La Garriga 1716
Organitza: Àrea de Patrimoni

 DIUMENGE 01 DE MAIG
9 h, a la zona esportiva de Can Noguera
XXVI Cursa de fons de les Tortugues de la Garriga i X Cursa 
infantil
Organitza: Club Atletisme les Tortugues de la Garriga

       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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Promoció econòmicaXurxo Ayán Vila, arqueòleg

Xurxo Ayán Vila (Lugo, 1976) és doctor en Arqueologia per la Universitat de 
Santiago de Compostela. Ha estat investigador predoctoral Juan de la Cierva a la 
Universitat del País Basc i des de 2019 és investigador principal a l’Institut d’Història 
Contemporânea de la Universidade NOVA de Lisboa. Expert en Arqueologia del 
Passat Recent i Arqueologia en Comunitat, ha dirigit i codirigit projectes en 
diferents fronts de la Guerra Civil espanyola, en camps de concentració i fosses 
comunes. És membre de l’equip que està excavant als campaments del Valle 
de los Caídos. Va impartir una xerrada sobre arqueologia als centres de reclusió, 
emmarcada en els actes de commemoració del bombardeig.

Quan parlem de camps de concentra-
ció, sempre pensem en el nazisme, 
però el règim franquista també en va 
tenir. Com eren?
Quan cau el Front Nord a l’octubre de 1937 
es reaprofiten edificis industrials (factories 
de salaó, sucreres, serradores) i monestirs 
per acollir els presoners republicans. Ja lla-
vors, i sota la influència nazi, els enginyers 
de Franco dissenyen barracons (Mòdul Ga-
lícia) i defineixen un model de camp a gran 
escala que es desenvoluparà a la fase final 
del conflicte i a la immediata postguerra. 
Dos dels casos més espectaculars són els 

El sistema concentracionari franquista era un 
fenomen a gran escala

camps de Castuera (Badajoz), excavat per nosaltres fa deu anys, i 
el d’Albatera (Alacant). El de Castuera va ser desmantellat el 1940 
però la imatge del vol americà del 1945 és impressionant, sem-
bla totalment un lager nazi a Polònia. A Castuera es classifica-
va els presos. Els seleccionats eren separats en dos barracons 
especials i se’ls eliminava en saques nocturnes. Els seus cossos 
van acabar en fosses comunes del cementiri municipal.

No només parlem de camps de concentració, sinó de 
“camps de redempció de penes”. En què consistien?
Franco culpava els rojos de la destrucció d’Espanya, per la qual 
cosa la reconstrucció del país es va dur a terme amb aquesta mà 
d’obra esclava. Qui no va acabar afusellat o amb àmplies penes 
de presó va acabar formant part d’un Batalló de Treballadors. El 
Pla de Redempció de Penes va fer que moltes empreses del país 
s’enriquissin a costa del patiment d’aquests presoners de guerra. 
Hi va haver centenars de batallons i de camps de redempció: als 
Pirineus per construir la famosa línia P, als pobles devastats per 
la guerra com Brunete o Belchite, etc. El nostre equip va excavar 
el de Bustarviejo, al Nord de Madrid, on s’allotjaven els presos 
que van construir la línia de ferrocarril a Burgos. Les condicions 
de vida eren penoses, igual que al Valle de los Caídos.

Ha estudiat aquests espais a través de l’arqueologia, amb 
quines eines?
Literalment amb les mateixes que van emprar els presoners 
quan van construir els camps: pics i pales. Fins i tot trobem res-

tes d’aquestes eines a les excavacions. 
Però també comptem amb altres mèto-
des: prospecció geofísica amb georadar, 
fotointerpretació de les imatges aèries, 
vols LIDAR (per fer medicions amb làser), 
buidatge documental en arxius, entrevis-
tes orals a supervivents i veïns, antropo-
logia forense, etc. Com en el cas nazi, el 
franquisme va tenir una voluntat expressa 
d’invisibilitzar les restes d’aquests camps 
de concentració. Per això és tan important 
recuperar la seva materialitat, com a arma 
contra el revisionisme i el neofeixisme.

¿Quins resultats o descobriments li han suposat les inves-
tigacions?
Demostrar que empreses a les que paguem el rebut de la llum 
es van enriquir als anys 40 i 50 fent servir mà d’obra esclava 
en la construcció d’embassaments. Corroborar que el sistema 
concentracionari franquista era un fenomen a gran escala, per-
fectament organitzat per deshumanitzar els “mals espanyols”, 
classificar-los, penar-los, humiliar-los i reeducar-los en els valors 
nacionalcatòlics. Aquest terror institucionalitzat va ser molt efi-
caç. A Castuera, el comandant franquista del camp era tan ani-
mal que va ser rellevat fins i tot per les autoritats militars. Matava 
literalment de gana els presoners (una llauna de sardines per a 
cada dues persones al dia) i els privava d’atenció mèdica. Quan 
parlem d’humiliació i terror és perquè ho documentem a les res-
tes materials, que no menteixen.

Desgraciadament, els centres de reclusió segueixen sent 
una realitat. Per què ara queden més invisibilitzats?
Tenim companyes que des de l’arqueologia han estudiat els 
Centres d’Internament d’Estrangers, una eina coercitiva que 
deixa en evidència els estats de dret i l’Europa democràtica. Per 
això s’intenten invisibilitzar, perquè posa en evidència aquesta 
paradoxa i ens remet a un passat traumàtic. Però hi són, igual 
que els camps de refugiats d’espanyols a Barrancos (Portugal) 
del 1936 o els camps de concentració del sud de França. A Ale-
manya s’han arribat a reutilitzar barracons de camps nazis per 
acollir refugiats del Pròxim Orient.


