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La Garriga republicana

Compromís transformador
Si la Garriga fos una casa, podem dir 
que aquest mandat hem hagut  
de dedicar-nos a millorar una estructura 
que patia els efectes de la deixadesa. 
Per això fins ara no hem pogut centrar-
nos en els elements de decoració. Hem 
hagut d’arreglar humitats i goteres, 
canviar la caldera; fer quadrar els 
comptes del banc i dignificar el nínxol 
del cementiri. A tot això, sumem-hi que 
hem tingut malalts que necessitaven  
la nostra màxima atenció.
Traduït a la gestió de la Garriga: evitar 
inundacions al barri de Montserrat,  
la carretera Nova i altres obres  
de clavegueram ha costat  
650.000 euros (més 200.000  

la renovació de la xarxa d’aigua 
potable), i posar remei al detoriament 
i desatenció del cementiri ha requerit 
una inversió de més de 300.000 euros, 
per no dir que ha estat en aquest 
mandat que s’ha aconseguit greixar  
la maquinària de l’organització interna 
de la casa i dotar de més recursos  
el personal que treballa al servei  
de la ciutadania. Enguany, amb una 
dotació de mig milió d’euros més. 
I en el rerefons de tot això, cal remarcar 
que s’ha endegat una nova manera  
de portar la hisenda més realista, 
ja que allò que es venia com una 
economia ‘sanejada’ ha evidenciat una 
tresoreria amb poc marge per a l’acció. 

Per exemple, per municipalitzar serveis  
tal com ens agradaria.
Després de tres anys de molta feina, 
en aquest full avancem accions 
relacionades amb el compromís 
republicà de transformar la Garriga,  
que enguany comença a ser visible  
en el paisatge del poble i en la seva 
qualitat de vida. Es dedicarà prop  
de mig milió d’euros en l’arranjament  
de la via pública, que també patia 
deixadesa, a millorar la il·luminació,  
a carrils bici i a projectes com 
l’anella verda, que culmina al parc 
lúdicoesportiu de Can Terrers  
per al gaudi de tothom.
La Garriga, molt més!

21,8 MILIONS D’EUROS
DE PRESSUPOST PER AL 2022
1,8 M€ MÉS QUE EL 2021. 
2,4 M€ (UN 11,5 %) DESTINATS  
A INVERSIONS

Sense apujar taxes ni impostos, l’Ajuntament es dota de més recursos  
per millorar els serveis i invertir en els espais públics.



ACCIÓ DE GOVERN Principals projectes del mandat

CAN TERRERS
EL PARC LÚDICOESPORTIU  
ÉS UN ESPAI OBERT A TOTHOM PER 
A L’ESBARJO, L’ACTIVITAT FÍSICA  
I EL GAUDI DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC I NATURAL.

HABITATGE
A LA GARRIGA NINGÚ NO S’HA  
QUEDAT SENSE SOSTRE, I MENYS  
A CAUSA D’UN DESNONAMENT.

CAN LUNA
CONTINUA L’HABILITACIÓ DE 
NOUS ESPAIS. ARA ÉS EL MOMENT 
DE L’ESPAI JOVE, QUE ES DEBAT  
DE FORMA PARTICIPADA.

TANATORI
S’HA TREBALLAT EN LA CERCA  
DE L’ESPAI IDONI, I ARA ES 
TRAMITA LA REQUALIFICACIÓ 
DEL TERRENY I MENTRESTANT 
S’AVANÇA EN EL PROJECTE .

El nou Tanatori és una necessitat de poble i un objectiu  
de tot el Consistori. L’equip de Govern ha posat fil a 
l’agulla i cal anar pas a pas:

 ☛ Un tanatori s’ha d’ubicar en un lloc adaptat a la 
normativa;

 ☛ Un cop trobat el lloc entre el cementiri de la Doma  
i el cementiri municipal, cal modificar urbanísticament 
una part dels terrenys i això comporta diversos tràmits 
administratius;

 ☛ Mentrestant, l’ajuntament treballa en la convocatòria  
d’un concurs pel projecte tècnic, en el model de gestió  
per a la inclusió de tothom i en trobar el finançament;

 ☛ En el terreny funerari, cal afegir que aquest equip de 
govern ha hagut de fer front a la rehabilitació  
i arranjament dels nínxols del cementiri de la Doma,  
amb una despesa de més de 150.000 € ja executats  
i 150.000 € més que es gastaran durant el 2022;

El pressupost del 2022 contempla la dedicació d’un milió d’euros per aquest projecte:
 ☛ El finançament sortirà de la venda d’uns terrenys municipals de Can Terrers que tots els governs  
han intentat vendre sense èxit;

 ☛ El parc es va completant per fases, i a principis del 2023 s’hauran fet pistes poliesportives a l’interior de l’anell 
d’atletisme, i més endavant un nou traçat per a bicicletes i l’espai de pícnic;

 ☛ L’espai és important per a la qualitat de vida de tothom i pensat per fer-hi múltiples activitats sense afectar el veïnat.

Es treballa per garantir el dret a l’habitatge en base a l’ajut  
a tothom qui ho necessita:

 ☛ Som el municipi de la comarca que tramita 
més subvencions per pagar el lloguer i els 
subministraments;

 ☛ Negociem amb grans tenidors per poder disposar 
d’habitatges en règim social o mantenir-hi els 
habitants;

 ☛ Des del setembre del 2021, la Garriga entra a l’àrea 
amb mercat d’habitatge tens, i per això s’aplica la Llei 
de contenció de preus dels lloguers: el cost es vincula  
a l’índex de referència de preus del lloguer;

 ☛ Comptem amb places d’emergència per a casos 
puntuals;

 ☛ Mentrestant es treballa per la construcció  
de 15 habitatges a la plaça de la Pau.

El desenvolupament del nou espai cívic i cultural 
va creixent, i en gaudiríem molt més si no fos per la 
pandèmia:

 ☛ Estrenem l’espai jove amb debat participatiu sobre  
el model de gestió i els usos. Hi intervenen entitats, 
instituts, particulars,...;

 ☛ Can Luna també acollirà els estudis de Ràdio Silenci  
i un espai per a exposicions. Mica en mica serà el punt  
de trobada més important de la Garriga pel que fa  
a la vida cívica, les entitats i la cultura.
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LA TRANSFORMACIÓ DE LA GARRIGA

Les sessions informatives, claus per preparar-se 
Aquesta propera primavera canviarem d’hàbits a l’hora  
de llençar els residus de casa nostra. El model de porta a 
porta té tres avantatges: reducció de residus, contenció 
del preu i eliminació de contenidors al carrer. Durant els 
mesos previs es fan sessions informatives per resoldre 
dubtes sobre el funcionament.

TERRITORI
ALLÒ QUE TAMPOC NO PASSARÀ 
ÉS LA CONSTRUCCIÓ DE MÉS DE 
1.700 HABITATGES (PISOS I CASES)  
EN ZONES DE BOSC O CONREU.

205.000 €
PER A LA RENOVACIÓ 
DE L’ENLLUMENAT,  
MÉS CLAR I EFICIENT

PARC FLUVIAL
RECUPERACIÓ DE VEGETACIÓ  
AUTÒCTONA ENTRE  
CAN MORANTA I CAN NOGUERA

CIVISME 
CAMPANYA CONTRA LA BRUTÍCIA DE LES 
DEPOSICIONS DE GOSSOS I INCREMENT  
DE PERSONAL I MAQUINÀRIA DE NETEJA

NOUS PUNTS
DE CÀRREGA PER A LA  
MOBILITAT ELÈCTRICA,  
A LA SÍNIA I A CAN NOGUERA

COMPTE  
ENRERE 
PER A LA RECOLLIDA  
DE RESIDUS  
PORTA A PORTA

PREVENCIÓ 
CONTRA  
ELS AIGUATS 
AMB UNA CANALITZACIÓ  
DE GRAN CAPACITAT

A les zones del Passeig i del barri de Montserrat 
No es veu, però és l’obra de més magnitud  
per a la seguretat i la qualitat de vida al poble.
L’obra ha suposat una inversió superior als 500.000 €.

Ampliació de la xarxa per desaiguar al riu
Ampliació de reixes de recollida
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 🏠 65 hab. a Can Vilanova
 🏠 170 hab. a Can Poi
 🏠 1.500 hab. a Can Violí

Gràcies a modificacions puntuals del pla urbanístic. 
El poble ha de créixer de forma sostenible i al nucli 
urbà. Mentrestant continuen els tràmits per al nou pla 
urbanístic (POUM) adaptat al segle XXI.

MILLORA GENÈRICA  
DE VORERES I ASFALTAT, 
290.000 €

+ VIA PÚBLICA



Promoció econòmica

Educació

Joventut

Pressupostos de la Generalitat

Cultura

ACCIÓ DE GOVERN

 ✔ Millora i dotació d’accions d’atenció  
a l’emprenedor La Garriga Impulsa; 

 ✔ Comunicació i fluïdesa amb 
empreses i l’Associació dels 
polígons;

 ✔ Taules de Treball de col·laboració 
público-privada per:

•  Pla Especial de Polígons  
de la Diputació;

• Encaix formació–mercat laboral–
empreses;

• ‘Network’ entre agents 
econòmics del municipi. 

 ✔ Accions formatives i de xarxa  
per a Empreses, Emprenedors  
i Comerços;

 ✔ Impuls de la coordinació del projecte  
transversal Arrela’t.

A la Garriga es manté el batec 
cultural en la mesura que ho 
permeten les prevencions contra 
la pandèmia. D’aquest darrer any 
destaquem una Festa Major molt 
participada i amb molt d’accent 
garriguenc, així com el Corpus  
que va ser possible.

 ✔ Destinem recursos  
a l’assoliment  
de l’homologació de l’Escola  
d’Adults de la Garriga com a CFA  
del Departament d’Educació. 
Potenciar i ampliar l’oferta educativa 
per a adults: anglès, català, 
competències TIC, ESO per a adults 
i Proves d’Accés a Estudis Superiors;

 ✔ Manteniment del Projecte ACADA 
com a projecte educatiu singular  
del municipi;

 ✔ Coordinació entre els centres que 
imparteixen Cicles Formatius  
de la família de la fusta i el moble  
a la Garriga, per adaptar-los  
a la demanda laboral de les 
empreses del sector;

 ✔ Visibilització i potenciació  
de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD) de la Garriga, com a 
centre d’estudis artístics reglats de 
referència a la nostra comarca.

A banda de comptar  
físicament amb un el nou  
Espai Jove a Can Luna:

 ✔ Nova contractació per a educadors 
de carrer amb resultats molt positius 
a l’espai públic.

Una de les accions més ben rebudes  
i profitoses del present mandat són les 
trobades, per barris, entre l’equip de 
Govern i la ciutadania. Se n’han celebrat 
diverses rondes i revisat les mesures 
preses a l’anterior cita.

 ✔ Es recupera la Formació Professional 
per l’Ocupació (antiga Formació 
Ocupacional); 

 ✔ Es treballa en xarxa amb totes  
les àrees implicades (Acció Social, 
Joventut i Educació);

 ✔ Conveni amb Viver de Bell-lloc  
per recolzar la recerca de feina  
a les persones amb diversitat 
funcional.

 ✔ Web fempoble.lagarriga.cat  
i xarxes socials associades, per 
promoció i comunicació de les 
activitats comercials del municipi; 

 ✔ Fira de la Botifarra i creació  
de la Marca Col·lectiva Botifarra  
de la Garriga;

 ✔ Dinamització comercial i conveni 
amb l’ASIC.

 ✔ Potenciació del producte local  
i de proximitat (km. 0) amb un espai 
definit al mercat; 

 ✔ Modificació de l’ordenança  
per introduir els canvis que permetin 
la consolidació d’un mercat modern, 
dinàmic i de proximitat.

OCUPACIÓ

COMERÇ

TROBADES VEÏNALS

MERCAT 
SETMANAL

EMPRESA

APLICACIÓ MÒBIL
L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA  
ESTRENA AQUEST 2022 
UNA NOVA APLICACIÓ MÒBIL 
MOLT PRÀCTICA ON HI TROBAREU 
TOT ALLÒ RELACIONAT AMB  EL POBLE. 

C-17
UNA DE LES INVERSIONS INCLOSES  
ALS PRESSUPOSTOS 2022 DE LA GENERALITAT 
SÓN LES PANTALLES ACÚSTIQUES A LA C-17 
A L’ALÇADA DE CAN NOGUERA. 

Participació


