
 

 

ACTA TROBADES VEÏNALS 4 

Can Violí, Mercè, Can Vilanova i Can Poi del Bosc 

Trobada virtual, 14 de juliol de 2020, 19 a 21 h 

 

Membres en representació de l'Ajuntament: 

Dolors Castellà, alcaldessa; Lluís Marco, regidor de Serveis Interns, Hisenda i participació Ciutadana; Neus Marrodan, regidora de Via Pública i Urbanisme; Lluís 

Rodríguez, regidor de Cultura i joventut; Meritxell Catalán, regidora d'Educació i Comerç; Jordi Musquera, regidor d'Esports; Jordi Pubill, Regidor de Patrimoni i 

Turisme; Anna Soley, tècnica de Participació Ciutadana; Francesc Carrera, inspector de la Policia Local; Carlos Martín; Àngel Guillén 

Persones assistents: 25 aproximadament 

 

Lluís Marco dona la benvinguda a tothom i explica el funcionament de la trobada.  

L'alcaldessa dona la benvinguda i agraeix la participació a tothom. L'Ajuntament vol mantenir aquestes trobades i ha proposat fer-la telemàtica per tal de no 

demorar-la.  

S'ha dividit el poble en 6 barris i d'aquesta manera permet fer dues trobades per any, en la primera l'Ajuntament escolta, i en la segona, es valoren totes les 

actuacions que s'hagin pogut fer. 

La participació dels barris implica que és l'administració qui s'acosta als barris i pregunta a la gent de la zona quines són les seves inquietuds. L'actitud és d'escolta 

activa i es vol realment aquesta participació ciutadana. 

Aquesta trobada és un punt de partida, la intenció és que sigui una roda que permeti millorar aspectes de la Garriga entre tots els qui hi viuen. 

Es poden fer preguntes i/o suggeriments mitjançant: 

 Correu electrònic: barris@ajlagarriga.cat 

 WhatsApp: 607 928 281 

 Formulari web: participa.lagarriga.cat 

 En paper i es pot dipositar a la bústia que hi ha a l'entrada de l'Ajuntament. 

 

Els garriguencs i garriguenques han fet les seves preguntes i l'Ajuntament, durant la trobada virtual les respon. Són les següents: 

 



 

 PREGUNTES DEL VEÏNAT  RESPOSTA AJUNTAMENT 

   

1 Barri Mercè 
 

 

Com es pot millorar la tranquil·litat i seguretat dels veïns respecte als robatoris massius dels 

últims anys a les diferents cases del poble? Fa la sensació que la policia mira cap a un altre costat 

o no hi ha recursos suficients. 

Ens planteges com mantenir el model de poble. Actualment estem 

revisant el Pla General Urbanístic. La Garriga preveu un creixement 

moderat (no el que es preveia el 2001). La part de feina que s'ha fet 

s'ha traslladat a la ciutadania. Es convida a totes les persones a 

formar part de les taules de treball i debat sobre urbanisme que 

s'aniran fent. La proposta de revisió de PG és valorar el creixement 

a Can Violí i Can Vilanova. El pla del 2001 preveia un creixement 

molt ampli; actualment, d'acord amb el consens de tots els grups 

del consistori, està previst que no s'hi construeixi perquè té un gran 

valor forestal. A la zona de Can Poi i darrere de Can Vilanova també 

s'està treballant perquè no creixi perquè s'ha de complir la 

normativa del pla territorial, ni tampoc es pot donar peu a un 

creixement sobre territori verge.  

Sobre el territori antic, del poble, aquesta revisió del PG haurà 

d'incloure una nova visió patrimonial. Aquest conjunt de 

documentacions, incloent-hi la mobilitat, etc., seran les que 

s'hauran de resumir en aquest PG. Si necessites més informació, 

ens pots escriure.  

Sobre el pont, ADIF té previst tancar els passos a nivell i poder 

donar cabuda a la circulació entre les dues bandes. Es preveu 

ampliar-lo a partir de l'estació. En aquest moment, ADIF ha fet 

projecte, ha contactat amb el veïnat i de moment està en aquest 

punt. Just abans del confinament ens van informar que potser no 

aniria tan de pressa com preveien. 
 

Com podem garantir que La Garriga mantingui el seu esperit de poble tradicional sense grans 

noves infraestructures i immobles que facin que perdi l'encant pels quals hem estiuejat tota la 

vida aquí? Com afectarà l'obra que està prevista? 

 

Es podrien recuperar les mini olimpíades que es feien a l'agost i que permetien que els nens 

competissin grans moments en un ambient molt sa i esportiu? 

PENDENT DE RESPOSTA 

 

 
 
  



2 Can Poi del Bosc  

 

Lamentablement no podré ser a la reunió el dia 14, però voldria aportar una queixa pel que fa al 

pas de la línia d’alta tensió que puja pel meu carrer, el carrer Garbi. Considero que és lamentable 

que passi una línia d’alta tensió per cas urbà pel risc que suposa pel que fa a possibles 

descàrregues i possible afectació a la salut. Es tractaria de soterrar-la en una distància d’uns 200 

m. 

PENDENT DE RESPOSTA 

 

Per una altra banda, l’estació transformadora està en un estat urbanístic lamentable, sense 

voreres i amb herbes, sent un lloc de brutícia endèmica.  

PENDENT DE RESPOSTA 

 

També voldria fer constar que les línies elèctriques i de telefonia són també aèries amb pals de 

fustes i amb els cables penjant. Sento dir que això és un problema generalitzat al nostre poble 

que l’empobreix estàticament respecte a altres pobles/ciutats de la comarca i que no ens ho 

hauríem de permetre en el segle XXI. Demanaria que l’Ajuntament, com a primera prioritat del 

barri, establís un pla de soterrament de la línia d’alta tensió amb la companyia elèctrica. 

PENDENT DE RESPOSTA 

   

3 Can Poi del Bosc  

 

Ja fa molt temps que l'entrada al carrer J. Aymerich està en molt mal estat, ple de sots i forats, 

crec que ja toca arreglar aquest paviment. 

Estem intentant arrencar una petita campanya d'asfaltat per tal 

d'arreglar algunes zones de la Garriga. No és una gran inversió però 

pot permetre una pavimentació que arregli els desperfectes. 

 

Tenim una vorera molt estreta i amb "tres pals de serveis" en 1 metre i mig, no es pot passar per 

aquesta vorera amb un cotxet de mainada petita, i ja no parlem de quan hi ha cotxes aparcats al 

carrer, hem de baixar de la vorera i passar pel mig del carrer. Potser convindria tornar al seu lloc 

anterior el pal de la llum, ja que en el seu emplaçament actual destorba molt als vianants. 

Aquest tema pot formar part dels plantejaments que estem fent 

per com arribem a les escoles a partir del Pla de Mobilitat. 

 
 

   

4 Padró / Can Poi del Bosc  

 

Bàsicament la meva pregunta és: quan es farà algun tipus d’actuació en les voreres i 

l'enllumenat? 

Al novembre farà 20 anys que visc aquí, i no he aconseguit mai cap mena de reparació ni de 

conservació. Ni tan sols el servei de neteja fa la feina ben feta, ni la que entenc que li correspon. 

Darrerament es va reparar l’asfalt i es van fer obres a la pista, i no es va poder reparar un gran 

bony i clot que tenim al començament del carrer. Des de la Regidoria se'm va dir que aquest tram 

no hi entrava. No demanava asfaltar-ho del tot, sinó reparar un dany que perjudica vianants i 

conductors.  

Can Poi és una zona en què els carrers es van construir fa molts 

anys i no s'han pogut fer les inversions que haurien tocat. Fa uns 

anys es va fer intervenció parcial d'enllumenat, però no s'ha pogut 

continuar ni canviar fanals que estan rovellats o fets malbé. Cal fer 

una inversió superior per acabar d'adequar. Les necessitats 

puntuals lumíniques de cada carrer sí que es controlen i el servei 

vetlla per si hi ha alguna avaria, es pugui fer.  

Sobre les voreres, les dues cantonades properes a Puiggraciós estan 

més deteriorades perquè s'hi aparca al damunt. La tardor de l'any 



És urgent rejuntar i reparar les rajoles de les voreres, sobretot al c/ Josep Carner, doncs ja hi ha 

caigut algú, i cada cop estan pitjor, a més de la selva d’herbes que s'hi fan per falta de 

rejuntament i que una servidora està cansada de treure, perquè no s’hi ha destinat mai ni un €. 

D’altra banda, tant al c/ Josep Aymerich com al Josep Carner, quan funciona l'escola Puiggraciós, 

la gent aparca indiscriminadament sobre les voreres, envaint guals, sense deixar-nos sortir 

(nosaltres també hem de ser als llocs a la nostra hora). Fa anys es va intentar regular amb una 

vorera per aparcar i una altra que no, i al c/ Aymerich només està permès aparcament pel veïnat, 

ja que és un carrer sense sortida, però com que la guàrdia urbana ha deixat de pujar a fer complir 

els senyals... això és campi qui pugui, es posen per tot arreu, sense respectar res. 

De fet estic esperant una cita amb la regidora, que creia que es produiria avui, però no és així, de 

moment. 

Això seria grosso modo, però el tema voreres i fanals rovellats clama al cel. 

De passada, i puntualment, us demano, si us plau, si la brigada pot venir a posar la bombeta al 

fanal que està fos al c/ J. Aymerich davant dels contenidors, doncs no puc donar l’avís perquè ni a 

l’Ajuntament ni la Policia Local agafen el telèfon. Gràcies. 

passat es van fer algunes reparacions però cal donar-los continuïtat. 

Cal fer una inversió gran per arreglar-les bé.  

Sobre la neteja, des de principis d'any hi ha un nou servei de neteja 

amb més maquinària, incorporada després del confinament. 

Implica major rotació d'equips de neteja i ha de permetre que al 

costat d'una màquina escombradora sempre hi ha una persona que 

neteja els laterals de les voreres, sota cotxes, etc. S'està treballant 

perquè sigui així a través del nou contracte.  

Sobre les herbes del carrer, som un municipi que estem gestionant 

els carrers sense productes químics, i això implica que la natura 

torna i les herbes creixen d'una manera natural. Cal fer més feina 

mecànica per treure-la. Aquest any, plujós, és complicat. Segur que 

no arribem al gust de tothom però es fan esforços per arribar-hi. De 

la manera que tractem el verd de la Garriga, té a veure en la 

manera de podar, de permetre que els arbres facin els cicles 

naturals. I com que no es fa servir el producte químic, les herbes 

creixen a més velocitat.  

En prenem nota. Us demanem que ens escriviu per si la manera 

com estem gestionant les qüestions són efectives. 

 

    

5 Can Poi del Bosc  

 

Referent al Parc del Torrent de la Mesquita està descuidat, brut i amb la major part dels elements 

que s'hi van posar en el seu dia, malmesos (font, bancs, cartells explicatius, baranes de fusta, 

etc.). També comentar que molts joves el fan servir per fer-hi festes, "botellons", tirar petards... 

Es pot fer de forma periòdica i permanent un control de tota aquesta zona, per tal que s'hi 

pugui anar a passejar amb la tranquil·litat que seria necessària? 

És un punt crític perquè si hi ha mobiliari urbà, tot es fa malbé 

(petards, conductes incíviques, etc.). El que hauria de ser un espai 

que, de dia, hauria de donar servei a veïns i veïnes, de nit es 

converteix en un espai d'oci nocturn. És un espai forestal i costa 

molt de mantenir. Amb l'equip que tenim actualment es fan 3 

actuacions l'any de jardineria per controlar el sotabosc, i quan es fa 

la protecció contra incendis es fan actuacions a alguns arbres o 

elements que poden ser problemàtics. Cal una intervenció forestal, 

amb l'equip de jardineria no en tenim prou. De cara a la tardor 

tenim previst una petita inversió per arreglar les tanques i fer una 

valoració i nou plantejament. 



 

Referent a la franja de terreny (uns 10 m d'amplada i uns 100 m de llargada) per sota la 

línia elèctrica d'alta tensió, que va del c/ Torrent de les Toies fins al mateix Parc Forestal. Sempre 

està brut i ple d'herbes, hi surten serps, rates, etc. i el consegüent perill d'incendi. Es podria 

netejar dues vegades l'any (com a mínim), sense necessitat de què sempre siguem els veïns els 

qui ho sol·licitem? 

El sotabosc de les línies elèctriques els ha de conservar l'empresa 

elèctrica i aquí no passa. Nosaltres intentem fer actuacions de 

neteja. De tant en tant l'empresa d'electricitat fa neteja del 

sotabosc però de vegades van una mica massa forts i les actuacions 

es converteixen en "barbaritats". Prenem nota dels conflictes. 

   

6 Can Poi del Bosc (Avinguda Catalunya)  

 

Les voreres estan impracticables, o bé aixecades per arrels o plenes d'herbes. L'Avinguda Catalunya és un dels carrers més crítics de la Garriga. Té 

uns arbres molt antics i molt malmesos. Ocupen molt i rebenten les 

voreres. Cal una inversió integral, i si es treuen, no es poden tornar 

a plantar on són, ens caldria desplaçar-los de davant les façanes. Si 

ADIF tanqués el pas a nivell, aquest carrer probablement caldria 

deixar-lo en una sola direcció. Tenim moltes propostes a sobre la 

taula. ADIF retarda les seves actuacions i això afecta les entrades 

del carrer i als altres problemes. Sí que tenim previst reforçar la 

llum de l'entrada al carrer per la carretera de Samalús.  

Hem demanat al servei de jardineria que valorin aquest problema i 

tots tendeixen a proposar que els arbres puguin fer el seu cicle vital. 

En aquest carrer no es poden reestructurar els arbres sinó que cal 

fer podes molt més estrictes, cosa que no ens aconsellen els 

experts però és el que es pot fer per resoldre el problema. 

 

Poda dels arbres. Fa 4 anys que no es poden, comencen a caure branques a sobre els cotxes o bé 

al mig del carrer. Els fruits podrits cauen damunt dels cotxes... Demanem uns mínims de 

manteniment. Les branques són més grosses que el tronc. 

 

Accessos al carrer. 

    

7 Can Poi del Bosc  

 

Referent a la pista núm. 1 voldríem que es respectés el descans dels veïns i, per tant, que hi 

hagués una hora màxima a la nit per poder-hi estar. Proposem que hi hagi un control de la policia 

assegurant que es respecta aquesta hora i cartells que informin d'aquest horari. Ens llevem a les 

5:30 h del matí i necessitem descansar a les nits. A l'estiu sempre hi ha més gent a la pista i no 

només els caps de setmana sinó també entre setmana.   

No podem controlar el tema dels joves, però sí que es poden fer 

més controls policials, que el que fan és desubicar els joves, que 

van saltant de lloc en lloc. Es poden posar cartells amb horaris de 

limitació. Recollim la proposta. El tema de l'espai per als joves és un 

tema que tenim pendent i damunt la taula. 

 



 

Referent al torneig d'estiu (de cara  a l'any vinent) demanem que el torneig finalitzi com a màxim 

a les 23 h i que, un cop acabat, hi hagi la policia per fer fora a tothom, ja que portem molts anys 

patint aquest torneig en el qual moltes nits a les 2 de la matinada encara hi ha gent fent xivarri. 

Proposem també que es pugui fer el torneig a altres pistes esportives, o bé que no duri tot el mes 

de juliol, sinó només 15 dies.  

Es va fer una reunió amb els veïns, tot i que finalment el torneig no 

s'ha pogut fer pel Covid-19. De cara a l'any vinent es parlarà amb el 

veïnat per abordar els diferents aspectes per quadrar horaris, 

potser desubicar-lo... Ho tenim a sobre la taula. 

   

8 Can Vilanova  

 Quant de temps fa que les voreres del passeig Vilanova estan impracticables? No es pot caminar 

per les voreres. Fa uns anys una empresa ho va arreglar però ho va fer malament. Quin programa 

hi ha per arreglar-ho? 

 

S'ha comentat que algú va deixar anar una serp a un torrent... Se sap alguna cosa? 

 

 

Ho tenim present i la discussió és si fem actuacions petites o cal una 

actuació més gran. Certament l'empresa que ho va fer no ho va fer 

correctament. Els arbres es van tallar i no es van matar, així que van 

tornar a créixer. Des de la part de jardineria s'ha intentat evitar que 

sobrevisquessin però ho han fet, són arbres supervivents. Caldrà 

aixecar-los altra vegada. Certament no s'hi han fet actuacions en un 

temps, però les estem recollint per tal de posar-les sobre la taula i 

valorar-les.  

Sobre la qüestió de la serp que es va dir que hi havia, es va fer una 

investigació i cerca de qui l'havia deixada anar però no se n'ha 

tingut més informació. 

  

9 Can Poi del Bosc  

 

La nostra queixa és sobre el pas de vianants del c. Bòbila, just a la corba. Els cotxes passen molt 

de pressa, i hi ha una zona escolar.  

PENDENT DE RESPOSTA 
 
 

   

10 C. Marinada 
 

 

 

Em sento que no formo part del poble, sentim inseguretat a l'hivern, tenim ocupes al costat i 

baixar al poble és un problema per la manca  d'aparcament; acabo fent coses fora del poble per 

comoditat.  

Proposo que la gent gran pugui tenir alguna bonificació perquè moltes vegades no saben fer anar 

la zona blava i no baixen al poble. Se'ls va reduint encara més la mobilitat.  

Tenim ocupes al costat de casa, i agraïm a la policia la manera d'actuar, però és un malviure tenir 

aquesta gent al costat de casa, patim les conseqüències i sabem que és un tema de lleis. 

Esperem que a partir de setembre comenceu a veure millores, 

estem treballant-hi, sobretot amb el tema de l'aparcament. Ens 

posarem en contacte pel tema dels ocupes i per la mobilitat de la 

gent gran. 

 



   

11 Can Poi del Bosc (Carretera de Samalús) 
 

 

Carretera de Samalús a prop de pas a nivell. Els arbres fan molta fulla però no hi ha vorera, i les 

màquines no netegen perquè no hi ha vorera. Quan plou, les fulles queden a terra, embussen les 

clavegueres, etc. 

 

La nova empresa de neteja encara no ha passat durant la tardor. El 

temporal Glòria va deixar els carrers molt malmesos i va netejar les 

baixades, i esperem que aquesta tardor ja intervindran i es veurà 

com funciona la neteja, hi haurà la màquina amb escombreta i la 

persona amb el bufador. Prenem nota per garantir que facin el 

servei complet. 

 

Enllumenat. No hi ha llum en la zona de la carretera de Samalús. El 2016 ja es va dir que es faria i 

no s'ha fet res. És un tros molt llarg de carretera. 

L'enllumenat cal que el resolgui l'Ajuntament. En el tram inferior és 

més fàcil de resoldre. Aquest any tenim previst resoldre la 

il·luminació de voreres en tres trams. Un dels trams serà Avinguda 

Catalunya des de l'estació. 

   

12 Can Poi del Bosc (Carretera de Samalús)  

 

Jo tenia entès que el tram de la carretera de Samalús depenia de Diputació, no de l'Ajuntament. 

És així? L'enllumenat abans fallava molt, ara no tant, però les voreres estan malmeses.  

L'enllumenat a carretera de Samalús és molt alt per il·luminar la carretera, però no il·lumina la 

vorera i, sobretot, com que els arbres són molt alts, no arriba la llum.  

Falta vorera a la pujada de la carretera de Samalús. Molts cotxes aparquen allà pel fet que no hi 

ha vorera i és un perill la sortida des de casa meva per falta de visibilitat.  

La poda no es fa, s'acumula molta fulla. 

Il·luminació: aquest tram de carretera és de la Diputació, per això, 

quan ADIF tanqui el pas a nivell, d'alguna manera ha d'acabar de 

resoldre els voltants. Com Ajuntament ens estem plantejant la 

lluminària perquè estigui al servei de les persones, no pas dels 

cotxes.  

Els plataners de la carretera de Samalús estan podats de manera 

escapçada i van en contra de la lluminària. Estem valorant de quina 

manera resolem el conflicte dels arbres i l'enllumenat.  

Les voreres també dependran de què passi amb la proposta d'ADIF. 

  

   

13 Can Poi del Bosc (Carretera de Samalús)  

 Hi ha trams que fan por perquè està massa fosc. És la zona de la pujada al costat de Can Jordà. Al 

carreró del Passatge Padró no hi ha llum, s'ha vingut a arreglar quan ha fallat, però és vell i 

s'espatlla sovint. Fa patir per les nenes i nens que pugen sols. El pas de la via és perillós, no s'hi 

pot caminar amb seguretat. Hi ha un tros que va a la Ronda del Carril que semblen unes 

escaletes, potser es podria arreglar... 

Els veïns de la carretera de Samalús sabeu que ADIF ho vol arreglar, 

però cal esperar un temps.  

Aquestes escaletes no hi haurien de ser, és perillós i cal que s'arregli 

bé per part d'ADIF. 

 



 


