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La Garriga republicana

Govern per a la reconstrucció
A punt d’arribar a la meitat del mandat 
municipal 2019-2023 fem un balanç 
especial dels primers dos anys de 
lideratge republicà al govern de 
l’ajuntament de la Garriga i, encara 
més, una previsió oberta del que seran 
els dos propers. L’alcaldessa Dolors 
Castellà i la resta de regidores  
i regidors del grup municipal d’ERC amb 
Acord tenim la sensació que no som al 
punt mig de l’encàrrec que ens va fer 
la ciutadania, ja que en algunes coses 
la pandèmia ha frenat –o condicionat– 
els propòsits marcats en assumir la 
responsabilitat a l’ajuntament.

La covid19 ha requerit un exercici 
d’adaptació per a totes les 
administracions, i val a dir que per 
fortuna els que tenim conviccions 
republicanes ens motivem en copsar 
la gravetat del moment i posar les 
necessitats bàsiques de la ciutadania 
com a prioritat: ser al costat de la gent 
amb un sentit d’equitat i solidaritat, 
aquest és el nostre propòsit.  
I si ens equivoquem, també som  
els que tenim més clar que tot es pot 
fer millor i rectifiquem.  
En aquestes pàgines us fem cinc 
cèntims de la tasca de Govern feta  

el darrer any, i especialment resumim 
les línies bàsiques dels pressupostos 
per aquest 2021, que s’han aprovat 
puntualment per encarar la 
reconstrucció un cop superat un primer 
any de resposta a l’emergència. Els 
grans projectes del mandat avancen 
sense aturador, fidels al programa 
de govern acordat, que és el nostre 
compromís amb el poble.
Posem en valor, també, el mandat  
de les urnes del 14 de febrer.  
Farem que una legislatura més 
independentista i més d’esquerres, 
aporti una millora de les nostres vides. 

2.104.000 €
d’increment d’un 
total de 20 milions €.  

en inversions.  
+ 740.000 €

Pressupostos 2021

Objectius: Prioritats:
 ☞ Esmenar els calendaris per eliminar la burocràcia 

pressupostària.
 ☞ Evitar tràmits per disposar abans dels recursos;
 ☞ Seguir equilibrant ingressos i despeses per a sanejar 

el pressupost. Hem de tornar a tenir reserves;
 ☞ Proveir adequadament les àrees estratègiques  

per a lluitar contra la pandèmia;
 ☞ Mantenir els nivells d’inversions i de despesa  

a les àrees segons necessitats.

 ☞ Resoldre els problemes de clavegueram  
(vegeu pàgines següents);

 ☞ Continuar els projectes de Can Terrers  
i Can Luna;

 ☞ Mantenir els pressupostos participatius  
i millorar  
els terminis d’execució;

 ☞ Millorar l’aparcament (vegeu pàgines  
següents).



200.000 € 200.000 € 150.000 €
Renovació  
de la  xarxa d’aigua.  

Millora del clavegueram per evitar 
inundacions  al barri de Montserrat 
i la ctra. Nova, que sumats als de 
2020, pugen més de  500.000 €. 

La rehabilitació més 
important del cementiri  
municipal  de la Doma  
des del 1979.

120.000 €

60.000 €

91.000 €

90.000 €

Coberta i plaques 
solars del pavelló  
de Can Noguera.  

Carril bici  i 60.000 €   
més a camins escolars.

Enllumenat   
públic.

Asfaltat i maneniment  
de carrers.  

Com van els grans 
projectes del mandat 2019-2023?
Tanatori Habitatge públic

Can Terrers i l’anella verda Can Luna

El pressupost del 2021 destina 18.000 
euros a l’elaboració del projecte. 
Mentrestant l’equip de Govern treballa 
perquè aquest equipament que tan 
reclama tothom es faci al lloc més 

idoni, amb el finançament assumible i adequat i amb 
el millor model de gestió que garanteixi l’accés per  
a tothom.

Segueixen endavant les tasques  
per aconseguir habitatge públic  
a la Garriga. S’estan estudiant els 
diferents solars municipals  
de què es disposa, a can Noguera  

i a la plaça de la Pau. L’objectiu és començar les obres 
en aquell solar en què construir-los sigui més ràpid  
i més viable econòmicament. 

L’equip de Govern presentarà aviat el 
projecte de la zona lúdico-esportiva 
de Can Terrers, destinada a la 
pràctica de l’esport, l’esbarjo  
i el gaudi del patromoni històric  

i natural de la Garriga. És un dels punts de més  
interès de l’anella verda i es desenvoluparà  
per fases.

Malgrat les restriccions en el terreny 
dels espectacles i les activitats 
cíviques, el projecte de Can Luna va 
creixent. 
El ple municipal ha aprovat les bases 

pel personal que ha de vetllar pel seu funcionament  
i aviat veurem començar les obres de l’espai jove  
i posteriorment Ràdio Silenci.

Uns pressupostos 2021 per posar la Garriga al dia i encarar el futur



MOBILITAT PRIMERES ACTUACIONS DE MILLORA EN DIFERENTS ÀMBITS

Actuacions a la via i els edificis públics
Cementiri 
S’estan fent obres de millora i restauració del cementiri vell  
de la Doma. Les obres inclouen: 

 ☞ Adequació de l‘accés i la zona 
d’aparcament; 
 ☞ Renovació de l’enllumenat;
 ☞ Impermeabilització de les cobertes 
dels nínxols;
 ☞ Restauració de totes les façanes  
dels nuclis de nínxols.

Inversió prevista: 400.000 € en total, 
és una obra que s’anirà fent per fases i es preveu que quedi 
enllestida en un termini de dos anys.

Arbrat 
Replantació d’arbres a més de  
30 punts on els arbres havien mort, 
els havia tombat algun vehicle, havien 
sofert vandalisme o presentaven greus 
malures, perill de caiguda, etc.
Recuperació dels arbres de la carretera  
de l’Ametlla: són arbres protegits al 
Pla Especial de Patrimoni. Estan molt 
emmalurats per males podes, per 
plagues, per xocs dels cotxes i sobretot per ofegament  
de la base per l’asfalt i les voreres. S’han obert escocells  
i s’han posat protectors per evitar que els vehicles xoquin 
amb els troncs. S’han plantat flors que, a més d’embellir la 
base dels arbres, faran de reservori de fauna i acturaran com 
a insecticides naturals. Inversió de 50.000 €.

Escola Pinetons 
Fortes inversions per resoldre 
problemes greus tant de clavegueram 
derivats de la mala construcció de 
l’escola com de filtracions provocades 
per l’envelliment precoç dels materials 
impermeabilitzants de la coberta:

 ☞ Inversió de 25.000 € per al desaigüe directe cap al riu  
de l’aigua de pluja; 

 ☞ Més 85.000 € per rehabilitar les cobertes; 
 ☞ S’invertiran uns altres 25.000 € pel tram del carrer d’una 
nova xarxa de clavegueram i de recollida d’aigua pluvial  
de la coberta de les aules de primària. Les obres a l’interior 
de l’escola les assumeix eldepartament d’Educació, que ha 
assumit l’error en el disseny de l’edifici.

Clavegueram renovat 
Tal com diem anteriorment, s’han 
iniciat les tasques per fer front a les 
inundacions al barri de Montserrat. S’ha 
preparat el projecte per construir un 
nou clavegueram de grans dimensions 
que enllaci totes les recollides dels 

embornals des de la carretera Nova fins al riu. També es faran 
noves reixes de retenció de l’aigua de pluja a tots els carrers 
entre el Passeig i el carrer dels Banys: des del carrer Vinyals  
i fins a Cast Oliver, i es connectaran a les clavegueres que hi 
ha a la carretera de Granollers, per evitar que es col·lapsi  
la claveguera de la carretera Nova com passa ara. 
Es preveu invertir uns 315.000 €.

A peu:  
S’ha ampliat l’espai per  
a vianants en vies que eren 
estretes i perilloses: carrers 
de Can Xic Corder, Sant 
Francesc i a la plaça  
del Doctor Vic.

En cotxe:  
S’ha ampliat la superfície 
d’aparcament gratuït en 
solars propers al Centre  
i que dissuadeixen el trànsit 
urbà. Es manté el pàrquing 
de la Fournier i s’ha obert  
un nou espai amb més  
de 100 places a Can 
Noguera.

Seguretat:  
Il·luminació dels passos  
de vianants de la carretera 
Nova: inversió de 125.000 €,  
i repintat de senyalització  
de carrers, línies de carril  
i passos de vianants, 
especialment en polígons 
industrials.

Enllumenat:  
Amb ampliació de punts 
o incorporació de fanals 
a mitja alçada per tal 
d’il·luminar les voreres,  
per exemple a la carretera  
de Samalús o al carrer 
Vinyals. S’ha començat pels 
trams més foscos i insegurs.  
Està previst, també, fer  
una forta inversió per 
renovar quadres elèctrics  
de control de l’enllumenat, 
per evitar les apagades  
i avaries, especialment  
al barri de Dalt i als voltants 
dels carrers d’Anselm Clavé  
i de Ramon Pasqual.

Neteja i desembussat de torrenteres i ponts: les fortes pluges del 2020 van arrossegar molta terra,  
roques i arbres. La majoria de torrenteres del poble van quedar totalment plenes, sobretot de sorra. 
De moment s’han netejat els dos torrents que van quedar més perillosos: el torrent de can Caralt en el 
tram urbà, just abans i després de travessar la carretera. I el torrent de Malhivern, que es va omplir tant 
que fins i tot va trencar els ponts de fusta del parc de can Terrers. S’ha netejat el pas abans i després de 
l’aqüeducte, de la carretera i dels ponts de fusta. Encara queda molta feina per fer, perquè la majoria de 
torrenteres s’hauran de dragar. Aquestes feines s’han assumit amb diners propis, la resta s’aniran fent  
tot esperant que l’Agència Catalana de l’Aigua continuï les feines o en pugui subvencionar la despesa.

Després  
del Gloria



Cultura

Joventut

Esports

Promoció 
econòmica

 ✔ FESTA MAJOR. Treballem sobre  
un escenari similar al que teníem  
el 2020: aforaments limitats  
en espais a l’aire lliure i diferents 
espais repartits pel poble. 

 ✔ PLA GENERAL DE CULTURA A 
LA GARRIGA. Ronda de contactes 
amb els grups de l’oposició, entitats i 
persones individuals vinculades  
a la Cultura per saber quines son les 
seves inquietuds i com els agradaria 
que fos la Cultura al poble. L’objectiu 
final d’aquest Pla General és dotar la 
Garriga d’un full de ruta de la cultura 
garriguenca dels propers anys.

 ✔ ESDEVENIMENTS SEGURS. Seguim 
treballant per poder-los realitzar 
de forma segura i seguint totes 
les recomanacions del Procicat: 
Tres Tombs, Sant Jordi, Dia 
Internacional de la Dansa, Festival 
de Jazz, Corpus, etc.

 ✔ FEM DANSA. La Garriga forma 
part del projecte Fem Dansa, un 
pla cultural per fomentar aquest 
art i crear un circuit estable amb 
produccions i espais d’exhibició.  
El 17 d’octubre es va presentar 
l’espectacle de Dansa aèria a càrrec 
de la companyia Les Estampades.  
I el 12 de desembre es va fer el taller 
gratuït Movent-nos a la jungla per 
a infants de 2 a 5 anys. El projecte 
contempla un tercer àmbit, el 
Crea, que afavoreix l’intercanvi 
entre professionals i amateurs: el 
coreògraf Roberto Olivan va fer 
dues sessions amb el grup local  
del Ball de Gitanes. 

 ✔ ESPAI JOVE. Hem rebut ja 3 
projectes per a la Primera fase del 
nou Espai Jove de la Garriga a Can 
Luna. Recordem que en aquesta 
primera fase, només s’arranjarà el 
mínim necessari per poder-hi entrar. 
Els usos, decoració i activitats, es 
definiran amb els joves de la Garriga 
a través d’un procés participatiu.

 ✔ TALLERS PER A JOVES. L’Àrea de 
Joventut torna a organitzar aquest 
trimestre diferents tallers i activitats. 
Els tallers de ‘break dance’, art urbà 
‘K-Pop’ i ‘Beatmaking’ es faran a Can 
Luna i les xerrades i activitats, a la 
Torre del Fanal.

 ✔ TREBALL DE CARRER. S’han 
incrementat les sortides de les 
tècniques. Els objectius son: esbrinar 
inquietuds, recollir propostes i 
generar vincles amb les i els joves. 
Després d’unes setmanes, hi ha un 
millor coneixement i se sap quina 
és la millor manera de fer polítiques 
útils per elles i ells.

 ✔ INSTAL·LACIONS. Adaptació dels  
espais perquè les entitats perdin el 
mínim d’entrenaments a causa de 
la covid19: col·locació de cistelles, 
xarxes de porteries i cistelles 
noves, habilitació de la pista de 
l’escola Giroi,...

 ✔ ROCÒDROM. Ampliació el plafó del 
pavelló de can Violi, que arriba a 6 
metres de llarg.

 ✔ “BOTIFARRA DE LA GARRIGA”, 
MARCA COL·LECTIVA. La voluntat 
de perllongar tot l’any la promoció 
de la botifarra, més enllà dels dies 
que dura la Fira, es fa un primer pas 
per dotar d’una marca de qualitat a 
la que s’han sumat la major part de 
les cansaladeries del poble.

 ✔ COMPENSACIÓ ALS NEGOCIS 
AFECTATS PER LA COVID. Ingent 
feina i dotació de recursos per 
ajudar els que han hagut de tancar: 

 ✔ ATENCIÓ CIUTADANA AMB CITA PRÈVIA. Per evitar 
cues a l’exterior, aglomeracions i esperes, l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania (OAC) enceta un sistema 
telefònic i telemàtic de cita prèvia.

 ✔ BUCLE MAGNÈTIC DE SUPORT AUDITIU  
A L’OAC. El dispositiu es connecta als 
audiòfons i facilita la comunicació a l’OAC,  
de manera que es superen les barreres  
de la mampara i la mascareta. 

 ✔ INTEGRACIÓ DE L’OFERTA 
EDUCATIVA PER A ADULTS.  
Les àrees d’Educació i de Promoció 
econòmica treballen per integrar en 
una plataforma virtual tota l’oferta de 
l’Escola Municipal d’Educació (EME), 
el Servei Local d’Ocupació (SLO) –i d’altres– en formació 
reglada, no reglada, professionalitzadora, ocupacional  
o píndoles formatives puntuals. 

L’Ajuntament ha eximit 
el pagament de taxes  
per terrasses 60.000 €. 

Suport directe a 
comerços i restauració  
amb una dotació  
de 115.000 €. 

10.000 €  per a la 
campanya Fem Poble  
per incentivar el consum  
als establiments locals. 

5.000 €  per mantenir  
el  mercat setmanal  
obert amb producte fresc  
amb seguretat. 

L’exempció representa  
una mitjana d’estalvi  
de 719 €  el 2020  
i de 767 €  el 2021 per 
establiment  
de restauració.  

Serveis interns Educació

 ✔ EQUIP DE SO AL PATRONAT. Feia 
més de quinze anys que teníem 
l’equip antic i ja era necessari 
canviar-lo. No només s’han canviat 
els altaveus, sinó que s’ha fet un 
estudi acústic del Patronat perquè  
el nou sistema de so arribi fins a 
l’últim racó del Teatre i s’escolti bé. 

 ✔ TAULA D’ENTITATS. Després 
d’una primera reunió el 2020, l’àrea 
d’Esports continua les sessions  
per unificar les associacions.

 ✔ ESPORT ESCOLAR. Treballem  
per un canvi de format  amb una 
visió més lúdica.


