ACTA TROBADES VEÏNALS 2.1
Barris La Doma, Les Roques, Santa Rita i Centre
Trobada virtual, 22 d'abril de 2021, 19 h 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; Jordi Musquera, regidor
d'Esports; Anna Soley, tècnica de Participació Ciutadana; Francesc Carreras, inspector de la
Policia Local i Domènec Colomé, agent de l'Oficina de Relacions amb la Ciutadania dels Mossos
d'Esquadra de Granollers.
En Lluís Marco agraeix l'assistència a tots els participants i als regidors. Explica que de moment
cal fer les trobades virtuals i s'espera que ben aviat es puguin tornar a fer de forma presencial.
La dinàmica de la sessió és fer un retorn de tot el que es va plantejar a la primera trobada. També
s'enviarà l’acta de la sessió i es donarà resposta a tot allò que es plantegi durant la trobada.
La Dolors Castellà agraeix l'assistència a tots els participants. Aquesta és la segona reunió amb
aquest grup de barris, la primera va ser el febrer de l’any passat. Ja s'ha fet la volta a tots els
barris i es comença la segona, on es faran les devolucions i els aclariments, que és la part
interessant. La majoria de les coses són visuals i es pot veure què s'ha dut a terme i què no, i
quines en són les raons. S'incorpora a les trobades un nou assistent a iniciativa pròpia, el senyor
Colomé, en representació dels Mossos d'Esquadra de Granollers, perquè s'estan portant a terme
actuacions conjuntes amb la Policia Local, comerços i veïns i veïnes.
El senyor Colomé es disculpa pel retard en la connexió i agraeix poder participar juntament amb
la Policia Local a les trobades veïnals. És garantia d’èxit establir contacte amb el teixit social del
poble. Des d'un punt de vista socioeconòmic, s'ha fet una prospecció intensiva del municipi
conjuntament amb la Policia Local a diferents nivells i escenaris, des d'una perspectiva
delinqüencial, que els ha portat a fer molts contactes, a parlar amb el veïnat per conèixer què
és el que els preocupa i de quina manera es poden fer millores.

Devolució

Barri de la Doma
Problemàtica en els edificis Sant Esteve: Ja es va parlar amb el veïnat sobre el canvi que cal fer
en direcció al camp de futbol. Davant dels seus edificis i fins al pont de ferro se senyalitzarà amb
pilones o elements que facin de vorera per tenir un camí per caminar i que els cotxes no
l'envaeixin. Serà pintat a terra o protegit.
Asfaltatge: Es convertirà a sentit únic des del carrer Maduixers per tal d’evitar problemes i
ajudarà a la disminució del tràfic. L'asfaltatge s’ha anat fent on hi havia sots i, si tot va bé, a la
tardor es farà l’asfaltatge de tot el carrer.
Festa major: Es distribuirà en tres espais del municipi: Pavelló Can Noguera, Pavelló Ca n'Illa i
Can Luna. No hi haurà activitats massificades ni tampoc se'n faran a la Doma, per tant, tota la
problemàtica derivada no hi serà.
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Urbanitzar: En aquesta zona s’ha renovat la junta de propietaris per tirar endavant el projecte
d'adequació. Ara s’estan demanant els informes corresponents per valorar la urbanització de la
zona i veure què es pot fer. Encara està verd, però comença a caminar.

Barri de les Roques
Cotxes presumptament abandonats: Està solucionat, la Policia Local ha fet un treball intensiu
per resoldre el tema. Són protocols llargs, però ja s'han completat.
Voreres: S'han arranjat aquelles que els camions a la zona del polígon fan malbé, i també es
controla de manera específica l'aparcament de determinats camions de gran tonatge.
Pantalles acústiques: El projecte ha evolucionat, tanmateix les pluges del 22 de setembre del
2020 van fer molt mal i han malmès la zona. El 6 de maig està prevista una trobada amb la
Generalitat per concretar quin serà el procediment i instal·lació; per tant, les pantalles no
trigaran a ser-hi.
Pollancres de la llera del riu: La Diputació ha fet un estudi de tot l’arbrat. Pel que fa als
pollancres, s’aniran substituint a mesura que es vagin malmetent. Es pot veure que a la llera, la
plantació que s’està fent no té res a veure amb pollancres, perquè els que hi ha, si estan vius i
sans, no es poden treure.
Barana de protecció: Si tot va bé, s'instal·larà al setembre. És una actuació que depèn dels
pressupostos de l'Ajuntament, per tant, s'espera que el procés vagi bé i al setembre el projecte
quedi executat.
Asfaltatge del passeig Congost: Es van asfaltant les zones que es consideren més crítiques i, per
tant, es prioritza. El Passeig Congost es va apedaçant a mesura que és necessari, però no es
considera que sigui un punt crític. Es farà una actuació més significativa més endavant.
Parc (bretolades, joves a les nits, etc.): La policia fa la feina de conscienciació dels joves amb
xerrades. La pandèmia i les restriccions horàries han ajudat, però cal donar alternatives als joves,
com pot ser el Casal Jove, que ocuparà un dels espais de Can Luna. L'Àrea d'Esports també
treballa en un projecte que sigui de lleure lliure a la zona de Can Terrers: hi aniran un seguit
d’instal·lacions a l’aire lliure perquè els joves hi puguin anar i no afecti els veïns i veïnes. També
s'ha reforçat la neteja perquè es genera brutícia excessiva.

Barri de Santa Rita
Voreres carretera de l'Ametlla i zona propera (Llerona, Sant Francesc…): S’han fet
intervencions, com arreglar un tram del carrer Casellas. A la zona a tocar de la carretera de
l'Ametlla s'ha intentat aplicar una solució consensuada com al carrer Sant Francesc, on s’ha
eliminat aparcament, tanmateix a la carretera de l'Ametlla no s’ha pogut aplicar i no hi ha solució
immediata per eliminar la vorera. Cal fer inversió per fer una vorera adequada i mantenir
l'aparcament. S'ha planificat una inversió que engloba diners de l’any passat, d’aquest i dels dos
vinents per fer actuacions a tot el poble. També està previst arreglar un dels dos costats del
carrer Impremta, el pont del carrer Noguera i la zona de pas del barri de Montserrat fins a les
cases Ca n'Illa. L'import total s’acosta als 500.000,00 € i la suma dels diners que s'espera rebre
seran per fer aquests projectes de manera consecutiva.
Arbres Ginkgos: S'està treballant per anar canviant els que hi ha a tocar de la carretera de
l'Ametlla. Els arbres han crescut bé i, per transformar-los, cal invertir en nous arbres de
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dimensions importants. El Pla Estratègic demana que es facin actuacions en aquells arbres que
no estiguin bé. De moment s'està prioritzant la neteja, però cal establir si n’hi ha prou amb el
que s'està fent ara.
Semàfor en taronja: No és prudent de posar-lo segons informes tècnics, per tant, aquesta
actuació no es durà a terme.

Barri Centre
Hi ha una iniciativa que fa la proposta d’anomenar-lo barri de Sant Roc. Ja es veurà com acaba.
Aparcament: Les bonificacions per a la zona blava o més estona a la zona vermella no es poden
aplicar. A La Garriga es gaudeix d'una zona blava molt econòmica i quedarà com està.
Disminuir l'accés de cotxes al centre: S’ha treballat molt, progressivament es va guanyant
terreny als cotxes, però no es poden obviar. S’està canviant l’Ordenança que regula la mobilitat
al municipi. Ben aviat es crearà una comissió on hi haurà en representació l'inspector de la Policia
Local i un tècnic de Via Pública, i això provocarà un canvi en poc temps i serà ràpid. Segons
l'Ordenança, a partir de l'1 juny al centre del municipi no es podrà circular per sobre de 30 km/h.
Serà a tota la Garriga, hi haurà senyalització a tot el poble i pintades a terra, entrades incloses.
També es regularà l’ús dels patinets elèctrics. S'anirà cap a una convivència, s'espera que bona,
ja que al mateix vial conviuran cotxes, patinets elèctrics, bicicletes i motos. El fet que la velocitat
sigui d'un màxim de 30 km/h ajudarà a assolir aquesta convivència.
Aparcament de bicicletes: S'ha eliminat l'aparcament que hi havia a l’estació i s’ha instal·lat un
aparcament tancat que en poques setmanes es podrà utilitzar.
Ampliació de voreres: S'anirà executant a mesura que es pugui. És progressiu.
Contenidors de brossa plaça de l'Església: Ja s’han eliminat els contenidors soterrats i s’han
ampliat els contenidors de superfície al costat de la zona de taxis. Es considera que, de moment,
hi ha suficient capacitat.
Festes populars i activitats a la plaça de l'Església de forma sistemàtica: Actualment no s'ha
pogut avaluar aquest tema a causa de les restriccions per la pandèmia, però progressivament
s'han anat fent les activitats permeses repartides per altres zones perquè no fossin
sistemàticament a la plaça de l'Església.
Espais per a joves: Ja s’han explicat quines alternatives s'estan valorant.
Plaga de coloms: S’ha intentat evitar que les persones els donin menjar. Aquesta actuació s’ha
fet de manera "quirúrgica", és a dir, aplicant la pedagogia perquè els al·ludits siguin conscients
del perjudici que provoquen. El procés no està acabat, es tracta d'una feina que es va fent a poc
a poc.
Terrasses de bars i restaurants: A causa de la pandèmia no es pot fer massa valoració, però sí
que ha permès endreçar un seguit de qüestions relacionades amb les terrasses. S’està treballant
de manera individualitzada, es controla per part de Via Pública i la Policia Local.
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Noves qüestions plantejades

BARRI
Centre

COMENTARI VEÏNAT
a) Actuació als arbres de la carretera de l'Ametlla:
La protecció que s’ha posat als arbres, els ferros,
són perillosos, estan mig desmuntats i poden
malmetre les rodes dels vehicles.
b) Patinets: cal actuar amb els patinets que van per
les voreres, tothom passa contra direcció.
c) Zona blava: S’ha aturat l'ampliació de la zona
blava en aquesta zona? O es pensa seguir amb
l'ampliació?

RESPOSTA AJUNTAMENT
a) S’ha demanat a l'empresa que ho ha instal·lat que
trobi una solució millor. Calia protegir l’escocell i
ampliar la manera de gestionar els arbres, sense
productes químics. S'han de trobar maneres d’evitar
que proliferin plagues. Als escocells s’hi han plantat
“reservoris de fauna” per establir un equilibri entre
els depredadors i la fauna. És vegetació amb més flor
que les dels escocells del carrer Vulcà, però perquè
creixin cal que no es facin malbé. Tot és provisional i
s'està pendent de proteccions més sòlides. Els tubs no
són una bona solució, i caldrà protegir-ne les
cantonades perquè les maniobres poden rebentar les
rodes dels cotxes. Cal mantenir les proteccions dels
arbres per mantenir les plantes que s’hi han plantat.
b) Patinets: S'està treballant amb la nova Ordenança
que ha de donar resposta a aquestes problemàtiques,
però també cal que la gent sigui més cívica.
c) Zona blava: No s’ampliarà, s’ha traslladat al tram
del carrer Llerona. No hi ha previst fer zona blava a la
carretera de l'Ametlla en el tram on ara no ho és. La
Diputació proposa treure aparcament, però no es
farà. És zona de construccions antigues que no tenen
aparcament propi i la carretera de l'Ametlla és
titularitat de la Diputació. L'Ajuntament només pot
millorar la il·luminació i l'arbrat. S’ha buscat l'equilibri
entre zona blava i zona de càrrega i descàrrega.

Roques

La Comissió es va reunir, però van assistir pocs
veïns. Temes:
a) Plaça Filadores: La convivència entre joves i
infants es fa complicada. Les famílies que venien
marxaven de seguida en veure l’ambient. Dificulta
el bon ús del parc pel qual està pensat. El parc té
dues parts, el pròpiament infantil i la zona on hi ha
petanca i cistella de bàsquet. Pensem en alguna
manera de separar i diferenciar els dos ambients:
amb una tanca o desplaçar la cistella a una altra
zona, com a la vora del riu. Així es podrien
diferenciar les edats d’ús del parc. A més,
convindria senyalitzar millor allò que es permet i no
es permet fer en el parc i fer-ne un seguiment.
Nosaltres hem avisat diverses vegades a la Policia
Local de joves que es reuneixen i arriba un moment
que comencen a moletar els veïns, hi ha dies molt
complicats: música molt alta, ve la policia, el grup es
dispersa, però en marxar la Policia es tornen a
reunir. A prop del magatzem municipal potser es
podria fer un espai per a ells, que es puguin trobar,
posar música alta i no interferir amb els jocs dels
infants. A més, s’embruta molt el parc amb llaunes,
hi ha brutícia en general, es fumen porros... Cal fer
una feina educativa amb els joves.
b) Velocitat: Es demanava que al Passeig del
Congost i carrer de la Serreta es posés alguna cosa
perquè els cotxes no vagin tan de pressa, de
vegades es fan curses i potser un senyal no és prou
dissuasori.

a) Plaça Filadores: Es comprova que les intervencions
no són suficients. S'anirà al lloc dels fets des de la
regidoria de Via Pública per valorar quines actuacions
s'hi podrien fer. L'Ajuntament té projectes per
treballar amb joves, com el projecte C17 i les
educadores del Casal de Joves. Es pren nota de la
qüestió.
b) Velocitat: Serà de màxim 30 km/h a tot el poble a
excepció, potser, dels afores. Aquesta nova actuació
ha de donar solució. Els ressalts és una mesura
d'última opció perquè hi ha altres elements com
ambulàncies, etc., que en queden molt perjudicats.
S'està estudiant i s'ha de veure com evoluciona el
concepte "30 km/h".
c) Angle mort: Cal valorar-ho in situ.
d) Vehicle sospitós: És un tema difícil, però potser el
veïnat podria facilitar una franja horària aproximada
perquè la Policia Local hi estigués una mica pendent.
També es parlarà amb l’inspector de la Policia Local.
e i f) Actuació riu: Es van fent en la mesura del
possible actuacions i transformacions als marges del
riu, i de cara al riu. Al barri de les Roques es va fer una
actuació a la zona del Centre de Visitants, i fa dos anys
es va rebre una subvenció de l'ACA per replantacions
noves i per treure canyes des del pont fins al Torrent
Plandiura. La sorpresa va ser que des de l'Ajuntament
es va presentar un projecte molt complet amb noves
aportacions com una proposta de plantes adequades
de ribera o construir una tanca damunt del mur per
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c) Angle mort: Al parc hi ha un angle mort que
dificulta la visió dels conductors dels qui van a peu.
d) Vehicle sospitós: Algun veí comenta que ha vist
vehicles que sembla que poden vendre droga, i
quan es truca a la policia i arriba, el cotxe ja no hi
és. Se sospita pel moviment d’aquests cotxes i el fet
de no ser del barri.
e) Actuació riu: No veiem clar com queden les
plantes. Creixen canyes que són autòctones, però
no tenim clar què s’hi fa.
f) Pilona torrent.

quan es traguessin les canyes. L’ACA no va fer el que
es va demanar i no va incloure la quantitat de plantes
que es preveien en el projecte. L'Ajuntament
assumeix un cost de replantació de tot el que l’ACA no
va fer. Fins ara no s'ha pogut, però ara ja sí. Per sort,
l’empresa que l’ACA va contractar és d’aquí i
l'Ajuntament manté la contractació perquè facin el
control de canya i el manteniment. Es replantaran i es
reprendrà el tema, i un cop feta la feina, es posaran
les pilones d’accés al torrent.
g) Neteja: Hi ha carrers més propensos a la brutícia,
però sí que es valorarà el reforç de les persones que
van a peu per a aquelles zones de més difícil accés.

g) Neteja: Estem contents perquè la màquina que
escombra passa cada dia, tanmateix considerem
que neteja sobre net, i en canvi, en altres zones s'hi
acumula la brutícia, com al carrer de la Serreta.
Potser la neteja a mà seria necessària, ja que la
màquina no hi arriba.
Les
Roques

a) Vivim al carrer la Rovira, confluència amb el
carrer Artesans. He de reconèixer i agrair la feina
feta per part de la Policia Local. L’aigua del 22 de
setembre va omplir de fang i aigua casa meva. Vull
posar en coneixement que pel torrent baixa molta
aigua. Un cotxe va baixar flotant i tot el fang va
rebotar i va entrar a casa meva. Demano si es pot
considerar evitar d’alguna manera l’aparcament
constant de vehicles grans. Ara hi ha tota mena de
camions, i si plou d’aquella manera, tornem a tenir
problemes. El que no volem és que els camions
envaeixin el barri. A veure si és possible que
vehicles que són aliens al barri no puguin aparcarhi.
b) Fums: Demanem si podeu seguir amb la
conscienciació als conductors de camions grans,
retràctils, etc., perquè vigilin què fan. Ens fan malbé
voreres, vehicles... No em crec que l'emissió de
fums d'aquests camions sigui legal. Al matí no
podem ni obrir finestres.

Centre

a) Trobem molt bé la iniciativa d'aquestes trobades
veïnals i us volem donar les gràcies. Vivim a plaça
Santa Isabel i vivim de prop l'activitat de les
terrasses. Ara hem estat força tranquils (per la
pandèmia) però sé que s’hi han fet actuacions. Us
volem demanar que no ens oblideu. Tenim certes
dificultats de convivència, les activitats tenen un
efecte continu a les nostres cases, hem tingut
despeses com posar doble vidre i de vegades hem
d’esquivar taules per entrar a casa. Sabem que us hi
heu posat, però no ens oblideu perquè cal que qui
s’hi vulgui posar tingui en compte que hi ha veïns.
Ara hi ha dos negocis que tenen terrassa, l'any
passat hi havia, també, la gelateria. Com més
negocis, més taules. Ara endrecen les taules cada
dia, abans no es feia, i quan es fa visita guiada cal
que la gent estigui entre taules perquè no hi ha
espai.

a) Sobre la gestió del control de camions, la seva
mobilitat, etc. es pren nota, i es tornarà a parlar amb
la policia. S'intueix que no és suficient el que s'ha fet.
Com que s’està fent acompanyament a totes les
indústries des de Promoció Econòmica, es procurarà
treballar de manera col·laborativa.
S'espera que no torni a passar el mateix que el dia 22,
però és cert que la problemàtica al torrent va ser
enorme. S'estan buscant solucions i certament no
poden haver-hi cotxes aparcats al torrent. S'està
treballant en paral·lel des del control policial i les
indústries.
b) Es tornarà a fer un control dels fums. Es reprèn una
vegada més per valorar de nou la situació de les
indústries.

a) El nombre de taules de les terrasses no augmenta
perquè augmenti el nombre de restaurants sinó que
depèn de les que hi caben i cal repartir l'espai entre
els diferents actors que necessitin posar taules i
cadires. Si hi hagués problema per entrar a les cases,
es marcaria alguna manera per poder accedir sense
problemàtica.
b) Carrer Sant Lluís: Si no hi hagués el garatge al carrer
Samalús, seria diferent. Aquell garatge no permet que
es facin actuacions diferents. Sí que hi ha una
proposta interessant, i és que sigui només d'accés al
veïnat, però hi ha molta afluència de veïnat. Quan es
tanca el carrer Banys i Doma perquè no hi hagi cotxes
al centre, s'eliminen possibilitats. De tota manera, es
pren nota de la proposta i es valoraran possibilitats.

b) Carrer Sant Lluís: Les voreres són ridícules. És
molt dificultós anar amb nens o amb cadira de
rodes. Hi ha molt poc espai entre la vorera i la paret
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de les cases. Us heu plantejat que aquell carrer no
fos accessible a persones que no siguin veïnes?
Santa Rita

No vam convocar reunió de veïns i veïnes per
comentar els temes i demanem disculpes.
Cotxes sospitosos: les càmeres de seguretat que
llegeixen matrícules estan activades? Podria ser una
solució per saber quins cotxes es belluguen per la
Garriga.

De moment estem treballant amb les càmeres que hi
ha instal·lades a la Sati, ja que amb la resta hi ha
problemes tècnics. En un parell de mesos es podrà
resoldre.

Per finalitzar la sessió, intervé la Dolors Castellà i agraeix, en nom de l'equip de govern, la bona
disposició i voluntat. Valora el fet que el veïnat faci demandes i al mateix temps aporti solucions.
Per al consistori és molt important aquest feedback. Es revisaran totes les qüestions que s'han
plantejat i les que calgui es visitaran in situ. Recorda a tothom els diferents canals de
comunicació que l'Ajuntament posa a disposició perquè la ciutadania faci les seves aportacions
(correu electrònic, WhatsApp, bústia a l'Ajuntament).
En Francesc Carrera fa una última intervenció per comentar el neguit expressat sobre els vehicles
sospitosos de vendre droga al barri de les Roques. Explica que es van muntar controls per
detectar alguna cosa i no es va obtenir res. També es va parlar amb el veïnat. I fa la demanda a
tots els veïns i veïnes que no deixin d'informar si detecten alguna cosa sospitosa.
La reunió es dona per finalitzada a les 21.00 h.
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