
 

INFORME DE RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU: 

QUÈ FARÍEU AMB ELS VOSTRES DINERS? 

 

L’enquesta del procés participatiu on emplaçàvem al poble de la Garriga a dir què 

farien amb els diners públics, ha obtingut un total de 52 respostes. 

 

A continuació es detallen en quins àmbits es destinarien concretament els diners, en 

funció de les respostes obtingudes: 

 

UN MILIÓ: UN PROJECTE 

 

Aquesta primera part determina projectes que tindrien un cost d’un milió d’euros. 

Podem comprovar que, la majoria de respostes en concentren en temes d’habitatge i 

salut. També hi ha respostes relatives a la participació i l’urbanisme. 

 

 
 
* 

[SALUT] Complementar les mancances sanitàries de la Garriga suplint les hores retallades al CAP amb contractació 

municipal. 

[HABITATGE] Fomentar les diferents modalitats d'habitatge: parc d'habitatge social, cooperatives d'habitatge i 

masoveries urbanes i rurals. 

[URBANISME] Desenvolupament del passeig fluvial. 

[PARTICIPACIÓ] Donar resposta a la històrica reivindicació d’adequació dels espais de Can Luna per desenvolupar-hi 

un projecte municipal de desenvolupaments comunitari. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN MILIÓ: TRES PROJECTES 

 

La segona part determina projectes que tenen un cost inferior a un milió d’euros i les 

persones podien respondre més d’una opció. Observem que la resposta majoritària és 

vinculada a temes educatius, seguidament de participació, economia social i solidària, 

ecologia i feminisme i cooperació i solidaritat. 

 

 
 

* 
[PARTICIPACIÓ] Implementar un pla de participació integral (aplicar processos de participació en diferents àmbits: 

educació, pressupostos, redacció POUM, etc.) 

[COOPERACIÓ I SOLIDARITAT] Augmentar la partida pressupostària destinada a participació en projectes de 

solidaritat internacional. 

[ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA] Implementar formacions, serveis i eines per facilitar el desenvolupament de 

projectes vinculats amb l'Economia Social a la Garriga. 

[FEMINISME] Augmentar les hores del SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones), desenvolupar d'un pla per 

garantir els drets de les persones LGTBI i la programació permanent de tallers d'igualtat dona-home i prevenció de 

les relacions abusives a tots els espais educatius. 

[ECOLOGIA] Desenvolupar i implementar un pla ambiental que protegeixi la fauna i la flora autòctones de la Garriga. 

[EDUCACIÓ] Desenvolupar un Pla Educatiu d'Entorn que tingui en compte tots els espais educatius de la Garriga 

(formals i no formals), que incorpori la política de patis oberts, que desenvolupi el projecte de camins escolars i 

promogui les escoles verdes i coeducatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMENTARIS 

 

A continuació es transcriuen les respostes obertes i comentaris obtinguts, relacionats 

amb altres accions a tenir en compte: 

 

Atenció a la gent gran 

Més serveis socials 

Més alta cultura 

Sala d’actes Biblioteca amb projector i millora de l’espai 

Treure pati de gossos de la Sínia 

Bel·ligerància contra les persones que no recullen els excrements dels seus animals  

Esterilització de gats 

Ajuts al comerç 

Recollida deixalles porta a porta 

Temes educatius i defensa de l’Escola Pública 

La Sínia com a Parc amb arbres, bancs i flors 

Alternatives d’habitatge 

Pla de protecció dels espais oberts 

Pla ambiental 

 


