
 

 

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE LA 

UTILITZACIÓ DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE EL FIGARÓ PER 

FER-HI ENTRENAMENTS D'ALGUNS EQUIPS DE L'OLÍMPIC LA GARRIGA 

Atès que quan es va canviar a inicis d'any la gespa artificial del camp municipal 

de futbol es va arribar a un acord entre aquest Ajuntament i el de el Figaró per 

instal·lar la gespa substituïda en el camp de futbol d'aquest poble veí sense 

cap cost per a ells. 

Atès que l'Olímpic la Garriga, l'entitat esportiva que aglutina més jugadors de 

totes quantes tenim al nostre poble (més de 300 repartits entre 25 equips), està 

demanant poder utilitzar el camp de futbol de el Figaró alguns dies a la 

setmana per fer-hi entrenaments d'alguns equips i descongestionar així una 

mica la utilització del camp municipal d'esports garriguenc. 

Atès que per part de el Figaró se li demanen uns diners a l'Olímpic per la 

utilització del seu camp de futbol que la entitat garriguenca creiem no hauria de 

pagar vista la gestió generosa que vam tenir amb els nostres veïns amb la 

gespa substituïda i vist els beneficis que també li ha comportat a en ells. 

Es per tot plegat que presentem els següent prec: 

 Saber quines gestions s'estan portant a terme des d'el nostre 

Ajuntament per poder solucionar aquest problema que fa setmanes que 

està enquistat i saber si tindrem una solució satisfactòria per a tothom el 

més aviat possible. 

 

Ángel Guillén Deu 

Portaveu del Grup Municipal de Cs la Garriga 

  



 

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE LES 

INUNDACIONS I DESPERFECTES PATITS NOVAMENT A L'ESCOLA 

PINETONS, A L'AVINGUDA TREMOLENCS I C-17 AL SEU PAS PER 

AQUESTA PART DEL POBLE 

Els forts ruixats de la matinada del dimarts 22 d'octubre van tornar fer molt de 

mal especialment a dos punts on tot fa just un any ja vam haver de lamentar 

gairebé les mateixes incidències. En efecte, l'Escola Pinetons va patir 

inundacions de part de les seves instal·lacions a banda de goteres i 

desperfectes en una part del sostre. 

A més a més la avinguda Tremolencs y la C-17 al seu pas per aquesta part del 

nostre poble també es van veure fortament afectades. 

El problema no es nou, s'arrossega de fa bastant de temps. En el cas de 

l'Escola Pinetons es va fer una actuació d'ençà de les pluges de fa un any que 

malauradament s'ha mostrat inútil doncs just el mes passat es va tornar a 

inundar part de l'escola i la setmana passada un altre cop. 

Precisament, des de Cs ja vam preguntar al darrer Ple quines actuacions feia 

l'Ajuntament per verificar el correcte manteniment de les instal·lacions 

municipals arrel de les inundacions d'aquesta escola en el mes de setembre. 

Tot plegat ha fet que la comunitat educativa de l'Escola Pinetons es mostri 

impotent i amb el neguit que altra forta tempesta torni a malmetre el centre 

educatiu. 

En quant a la C-17 i Tremolencs, val a dir que aquest barri està maltractat per 

les seves circumstàncies urbanístiques des de fa dècades i ara agreujat pels 

problemes de desaigües que  provoquen acumulacions d'aigua perilloses a la 

C-17.  Volem recordar que al mes d'octubre de 2018 vam presentar una moció 

instant a les administracions encarregades de les vies que passen per la 

Garriga a que tinguessin cura d'un bon manteniment. En la resposta que llavors 

ens va donar el regidor de l'àrea, el Sr. Esteban, se'ns va dir que hi havia una 

reunió prevista poques setmanes després d'aquell Ple per tractar-ne el 

problema. Pel que hem vist el problema evidentment no ha quedat resolt. 

  



 

Per aquests motius presentem aquests precs: 

 Que s'actuï amb caràcter d'urgència i amb els recursos que hi facin falta 

perquè l'Escola Pinetons deixi de patir els efectes dels aiguats. 

 Que es torni a instar a la Generalitat a fer les actuacions necessàries a 

la C-17 per evitar-nos noves acumulacions d'aigua que posin en risc als 

usuaris de la via o impedeixen la mobilitat. 

 Que a la propera comissió d'urbanisme i habitatge se'ns informi de les 

mesures correctores per solucionar els problemes descrits en aquest 

prec. 

 

Ángel Guillén Deu 

Portaveu del Grup Municipal de Cs la Garriga 

 

 


