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E n  p o r t a d a

El Mercat de la Cultura farà sortir l’art a places i carrers
La mostra vol esdevenir una plataforma per a la projecció d’artistes locals

L’opinió dels grups polítics
CiU: “El Mercat de la Cultura és una plataforma per fer visible la cultura i les arts del nostre municipi i donar a conèixer la feina d'a-
quest col·lectiu com una professió. Serà un cap de setmana per fusionar cultura i ciutadans”
Acord: “El Mercat serà ‘la Botiga al Carrer’ de la cultura local, l’aparador on mostrar –aquí i a fora– el talent i la creativitat de
persones i entitats del nostre poble. Crisi? Cultura!”
SI: “Iniciatives com aquesta han de fer créixer el nostre poble i potenciar-nos en el vessant cultural. Esperem que sigui un èxit i un
primer pas d’un camí llarg”
PSC: “Qualsevol eina que serveixi per potenciar el teixit cultural garriguenc considerem que és important. Potenciar la marca
La Garriga Cultural, pot suposar una empenta important per donar a conèixer el nostre municipi”
ICV: “Les iniciatives culturals sempre són benvingudes. Cal, però, que la difusió fora del municipi ajudi a fer d’aquest mercat
un veritable expositor dels artistes garriguencs i un dinamitzador del turisme local”
PP: “La cultura al carrer ens sembla perfecte. Però la paraula mercat ens sembla un tema econòmic, i la cultura ni es
compra ni es ven”

Les places i els carrers de la Garriga, així com també les
sales d’exposicions i el seu teatre, acolliran els propers

29 i 30 de setembre el Mercat de la Cultura. Durant tot el cap
de setmana, el poble viurà immers múltiples activitats cultu-
rals i serà el punt de trobada de prop de 200 artistes locals. 

Una plataforma per a artistes
“El Mercat de la Cultura vol ser una plataforma per a la visua-
lització de tot l’art que existeix a la Garriga. Volem donar un
espai i un temps a la gent del poble que es dedica al món de
les arts, tot oferint-los l’oportunitat de donar-se a conèixer i
d’establir relacions amb altres artistes i gent del sector”,
explica la regidora de Dinamització Cultural, Mar Canet. De
fet, un dels principals objectius de la mostra és promoure la
interacció i les relacions entre totes aquelles persones que,
d’alguna manera o una altra, es dediquen al món de la cul-
tura. El Mercat, a més, pretén esdevenir una nova cita en l’a-
genda cultural del municipi, tant per al públic de la Garriga
com per al d’altres indrets de Catalunya.

Cinc espais diferents 
La programació del Mercat del Mercat es dividirà en cinc
grans espais diferents, segons la tipologia de les arts que s’hi
exposin. Així, la plaça de Can Dachs serà l’escenari de les
arts musicals; la placeta de Santa Isabel, de les arts literà-
ries, el Teatre de la Garriga, de les arts escèniques; la plaça
de l’Església, de les arts tradicionals; l’Auditori de l’Escola de
Música, de les arts audiovisuals, i la Sala Andreu Dameson,

de les arts plàstiques. El programa inclourà des d’actuacions
en directe de grups musicals, exposicions, recitals, especta-
cles i representacions teatrals, fins a taules rodones i confe-
rències sobre la cultura i la seva situació al país. 

Reconeixement a una trajectòria artística
Una altra de les iniciatives és el reconeixement a una persona de
la Garriga per la seva tasca en el món de la cultura. En aquesta
primera edició, es preveu fer un reconeixement públic al garri-
guenc Lluís Castells, guanyador de dos Goya pels efectes espe-
cials de les pel·lícules El Orfanato (2007) i Eva (2011).

Una marca identificativa
El Mercat de la Cultura compta amb una imatge pròpia, un
logotip que serà el segell d’aquest gran esdeveniment. La
marca, dissenyada per Oriol Espinosa, mostra una M pinta-
da en diversos colors per representar la varietat cultural. La
lletra es presenta en forma d’espiral creixent, tot reflectint
una voluntat d’aglutinar, avançar i apropar-se. A la imatge
també s’hi observen dues fletxes, símbol del moviment i el
dinamisme amb què es relaciona l’activitat. 

Horaris i escenaris
Els horaris de tots els espectacles i activitats del Mercat de la
Cultura es podran consultar, molt aviat, als tríptics informatius
que es publicaran per a l’ocasió. També es podrà trobar tota la
informació actualitzada al web municipal i als perfils Facebook i
Twitter de l’Ajuntament. 

A més de projectar artistes i persones creadores, el Mercat aspira a ser una nova cita en l’agenda cultural del municipi
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N o t í c i e s

La Garriga enceta un nou curs escolar
i, amb ell, també comença la progra-

mació de les diferents escoles munici-
pals. De cara a aquesta tardor, l’Escola
Municipal d’Educació (EME) i l’Escola
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) pre-
senten cursos i propostes formatives
diverses que s’ajusten a les necessitats
d’un públic variat i de totes les edats.
En temps de dificultats econòmiques,
la Garriga segueix apostant per una
oferta educativa de qualitat. A més de
la programació habitual i consolidada

al llarg dels últims anys, els centres
compten amb novetats i activitats
innovadores que complementen,
encara més, l’àmplia oferta educativa
del municipi. 
Els cursos i tallers abasten un ampli
ventall de continguts i temàtiques, que
van des de la informàtica, els idiomes,
l’expressió artística o l’accés a estudis
de grau mitjà i superior.
Per a més informació cal adreçar-se a
la secretaria de les escoles, al carrer
del Negociant núm.79 (93 860 59 90). 

Un curs ple de propostes formatives 
Activitats diverses i de qualitat als centres municipals

Anglès i informàtica per a tothom
Nivells bàsics o avançats, segons l’alumne

L’aprenentatge de la llengua angle-
sa i la millora dels coneixements
informàtics segueixen sent un dels
eixos de l’oferta formativa de l’EME.
A partir d’aquest setembre l’escola
tornarà impartir el curs d’informàtica
de nivell bàsic i també n’oferirà un
altre de nivell avançat. Un cop
superats els cursos, els alumnes
(tant de bàsic com d’avançat)
podran presentar-se a les proves
per obtenir el certificat ACTIC del
nivell corresponent, que es fan des

del mateix centre.
Pel que fa a l’anglès, una de les
temàtiques més sol·licitades pels
estudiants, s’han programat tres
nivells diferents per aprofundir en el
coneixement de l’idioma i s’ha vol-
gut destacar especialment la part
dedicada a la conversa, sobretot en
aquells nivells més avançats.
Tots els cursos d’anglès els imparti-
rà una persona nativa i seran
anuals, és a dir, es desenvoluparan
al llarg de tot el curs escolar. 

L’edifici que acull l’EME i l’EMAD, al carrer del Negociant núm.79

Curs d’accés a grau mitjà
Una de les principals novetats de
l’EME per aquesta nova tempora-
da és el Curs de preparació per a
les proves d’accés a Cicles
Formatius de Formació Professio-
nal de Grau Mitjà, que s’impartirà
per primera vegada a la Garriga. 
Fins ara, les persones que volien
passar aquesta prova havien de
desplaçar-se a altres municipis per
fer el curs preparatori. Aquest any,
gràcies al cofinançament de la
Diputació e Barcelona, el progra-
ma es podrà fer també a la Garriga
i tindrà una quota molt reduïda. 
Així mateix, l’EME segueix oferint
el Curs de preparació de la part
comuna de la prova d’accés a
Cicles Formatius de Grau
Superior. Tots dos cursos es com-
plementen amb els preparatoris de
la part específica dels graus mitjà i
superior d’Arts plàstiques i disseny
que oferiex l’EMAD i que comen-
çaran el proper mes d’octubre.
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Després de l’èxit assolit l’any pas-
sat, l’EME ha tornat a programar
cinc monogràfics de caràcter lúdic,
pensats per ensenyar a confeccio-
nar peces personalitzades. 
Entre les noves propostes, desta-
ca el taller Restauració de mobles,
on s’aprendrà a recuperar mobilia-
ri antic. Altres monogràfics ensen-
yaran a confeccionar la pròpia
roba (Fes-te la teva roba) i a treba-
llar amb feltre (De la llana cardada
al feltre). Altres activitats són els
tallers d’elaboració d’espelmes i
de sabons, que ja es van fer l’any
passat i que van rebre una molt
bona acollida. 
A través d’aquests cursos l’alum-
nat té l’oportunitat de crear i dis-
senyar peces pròpies, tot adap-
tant-les al seu estil i preferències
personals. Són monogràfics de
preu molt assequible, amb els
quals es pretén que  les persones
participants aprenguin les tècni-
ques bàsiques per poder després
desenvolupar la seva creativitat i
elaborar peces personalitzades.
Més informació  al correu electrò-
nic aescretaria@ajlagarriga.cat.
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Tallers per ser autosuficients
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Un any més l’EMAD posa a la dis-
posició de la ciutadania una oferta

de cursos monogràfics trimestrals pen-
sants per millorar el currículum i adqui-
rir nous coneixements. 
Com a novetat, es presenta el monogrà-
fic El so i la seva música en la publicitat,
que s’endinsarà en les relacions que
existeixen entre la música i les imatges.
L’objectiu és aprendre a detectar quins
són aquells aspectes que influeixen a
l’hora de crear un anunci, com es pot
destacar un missatge a través d’una
determinada música o com s’aconse-
gueix  que el públic recordi un eslògan.
També es volen donar les eines bàsiques
per donar suport a l es creacions visuals
dels assistents.

Un altre dels monogràfics d’aquest pri-
mer trimestre és del de Fotografia digital,
adreçat a persones que vulguin formar-
se en el camp de la fotografia des d’un
punt de vista artístic i creatiu. També
s’han programat els cursos Iniciació al
disseny amb autocad i 3D Max Avançat,
on s’aportaran coneixement específics
per saber fer anar aquests programes.
Una altra de les alternatives és el curs
Talla artística, pensat per a persones inte-
ressades a conèixer la tècnica de la talla
de fusta i les seves aplicacions. 
L’oferta també inclou el curs Lidera’t i
canvia, un bon recurs per a totes aque-
lles persones que cerquen feina i que
volen millorar les seves tècniques de
comunicació i empatia amb la gent.

Música, disseny i lideratge personal
L’EMAD llança una fornada de cursos especialitzats

Ja són obertes les inscripcions al
cicle formatiu de grau superior de
Mobiliari i interiorisme, que es pot
cursar a l’EMAD. En aquest cicle
de la branca del disseny industrial
l’alumne té l’oportunitat de for-
mar-se com a professional d’inte-
riorisme, decoració, packàging i
escenografia. 
Aquests estudis també preparen
l’estudiant per a la projecció i el
desenvolupament d'objectes de
la llar i complements personals.
Es tracta d’un  cicle formatiu on
les eines digitats - com el progra-
ma de representació en tres
dimensions 3D MAX- formen part
de l'aprenentatge. Titelles for Kids, el nou taller infantil

L’activitat s’adreça a nens i nenes de p4 fins a 6è
Practicar l’anglès tot fent titelles és
el que proposa el nou taller per a
infants de l’EMAD, que es farà a
l’espai de can Xic Corder cada
dimarts de 17 a 18,30 hores.
En aquest taller, els nens i nenes
tindran l’oportunitat de crear un
espectacle de titelles des de zero:
en pensaran l’argument i en dissen-
yaran els titelles, l’escenografia,
l’escenari i tot el que faci falta per
fer-lo realitat. Tot el procés es durà a
terme en anglès per fomentar l’apre-
nentatge de la llengua des d’un ves-
sant creatiu. El taller acabarà amb la
representació de l’obra de titelles. 
Altres taller anuals de l’EMAD són
els d’Expressió plàstica per a

infants i joves, Pintura i creativitat,
Tècniques pictòriques o Dibuix i
pintura. Completen l’oferta els
tallers Iniciació a la tècnica del
gravat, Ceràmica i modelatge i
Escultura amb fang. 
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Cicle de Mobiliari i interiorisme

Aquest curs 2012/2013, com a
novetat, es pot escollir cursar-lo
tant com a estudis reglats o com a
monogràfic. La modalitat de
monogràfic no requereix tenir la
prova d’accés superada i permet
als alumnes cursar algunes assig-
natures del cicle. 
Tota la informació al web de l’EMAD
(emad.lagarriga.cat), al perfil de
Facebook de l’escola o  a través del
correu emad@ajlagarriga.cat.

S’ofereix un curs sobre la música i la seva relació amb el món audiovisual
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Notíc ies

La Doma, protagonista de les Jornades Europees de Patrimoni
El públlic podrà gaudir d’una visita guiada pel conjunt monumental
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El retaule gòtic, un exemple de l’art català sacre del segle XV. L’església de la Doma i el castell de Rosanes, dos monuments presents a les jornades.

Èxit de les primeres jornades sobre el moviment

Un miler de persones van participar
el passat juliol als actes programats
amb motiu de les primeres
Jornades Modernistes de la
Garriga. L’esdeveniment, del tot
inèdit, tenia com a finalitat divulgar
el patrimoni modernista a través
d’espais singulars. Així, durant tot
un cap de setmana, indrets com
can Barbey, el bosc del Malhivern,

la torre Domingo Pujades o la
capella de Santa Maria del Camí
van convertir-se en l’escenari d’ac-
tivitats i espectacles diversos. 
Alguns dels actes més multitudina-
ris van ser l’obra teatral que evoca-
va el Teatre de la Natura, a càrrec
de Nats Teatre, o  el concert i el ball
en homenatge a la fàbrica de piano-
les La Victoria.

El Modernisme, més viu que mai Trobada de Cotxes Clàssics
El Passeig acollirà, el proper diven-
dres 28 de setembre, la XXI
Trobada de Cotxes Clàssics la
Garriga-Puigcerdà. A l’activitat,
organitzada per La Garriga Classic
Car Club, hi participaran cotxes
esportius, grans turismes, berlines i
cabriolets de categoria amb disseny
original d’abans de 1965. 
Tots els vehicles es podran visitar a
partir de les 8.30 h. al Passeig, al
davant del Casino. A les 9.45 h. els
cotxes sortiran cap a Puigcerdà, tot
resseguint la collada de Tosses. 
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Una visita guiada a la Doma permetrà
conèixer tots els secrets d’aquest

conjunt monumental, que és una referèn-
cia clau per a la Garriga i la seva història.
La ruta, gratuïta i oberta a tothom, serà
una de les activitats de les Jornades
Europees del Patrimoni 2012, que se
celebraran del 28 al 30 de setembre.  
La ruta de la Doma es farà dissabte 29
de setembre a la tarda i anirà a càrrec
de l’historiador Jordi Llimargas.
L’endemà, 30 de setembre la Doma
acollirà una conferència sobre el retau-

le gòtic d’aquesta església, una de les
joies del patrimoni de la Garriga i un
magnífic exemple de l’art català sacre
del segle XV. 
Les jornades també inclouran la pre-
sentació del llibre Llegendes dels cas-
tells del Vallès Oriental, el dia 28 de
setembre a les vuit del vespre a la
Biblioteca. A la presentació es farà un
col·loqui amb una de les autores de l’o-
bra, Glòria Campoy, que parlarà espe-
cialment del castell de Rosanes de la
Garriga i de les històries que la cultura

popular ha anat creant a l’entorn d’a-
questes construccions. 
Les jornades, creades l’any 1991 pel
Consell d’Europa, volen seu una eina de
sensibilització sobre el valor del patrimo-
ni cultural. La iniciativa ja compta amb la
participació de 50 països europeus.
Només a Catalunya, l’any passat es van
celebrar més de 300 activitats.
Els horaris i la informació detallada de les
activitats organitzades a la Garriga es
poden consultar a la secció d’agenda d’a-
quest butlletí i al web visitalagarriga.cat.

OA
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Ensenyar allò que sovint no es veu
i reflexionar sobre allò de què

sovint no es parla. Sota el lema ‘El
perquè de tot plegat’, la Festa de la
Solidaritat arriba a la Garriga els pro-
pers 20, 21 i 22 de setembre amb
l’objectiu de fer visibles els projectes
de cooperació internacional que es
duen a terme des del municipi. Es
tracta d’una iniciativa del Consell
Municipal de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat de la
Garriga, on hi tenen representació els
grups polítics i entitats locals, que
portarà al poble diverses activitats
divulgatives i de sensibilització.

Cooperació i crisi
Les jornades pretenen explicar per-
què, fins i tot en moments de crisi
com els actuals, cal seguir cooperant
i tirant endavant projectes solidaris.
Per a l’ocasió, l’Ajuntament ha publi-
cat El decàleg de la cooperació, un
document on es repassa la situació
de desigualtat entre Nord i Sud i hi
figuren alguns dels ‘perquès’ de la
cooperació. En aquest decàleg (imat-
ge de la dreta) es posa de manifest,
per exemple, la relació que existeix
entre el model de desenvolupament
dels països del Nord que, sovint, con-
tribueix a empitjorar la situació que
viuen els països del Sud.
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La cooperació internacional centrarà la Festa de la Solidaritat
Les jornades reflexionaran sobre la importància de cooperar en temps de crisi

La Festa de la Solidaritat consta d’ac-
tes diversos, entre els quals destaca
la taula rodona “Per què cooperem?”,
que es farà divendres 21 de setembre
a les set de la tarda a Can Raspall. Al
col·loqui es debatrà sobre la necessi-
tat de seguir sent una societat solidà-
ria i sobre el model actual de la coo-
peració internacional. Hi intervindran
l’expert en cooperació Xavi Mir, de la
consultoria Baobab; el psicòleg i coo-
perant Miquel Viaplana, de La Garriga
Societat Civil, i l’alcaldessa de la
Garriga i presidenta del Fons Català

de Cooperació, Meritxell Budó.
La Festa de la Solidaritat s’inaugurarà
dijous 20 de setembre amb l’exposició
“Mirada al nord d’Àfrica”, de Brahim
Leghlimi, a la Sala Andreu Dameson.
El mateix dijous la programació
seguirà amb una sessió de cinefòrum
al Cinema Alhambra, on es projecta-
ran dos dels curts que integren la
pel·lícula El mundo a cada rato, pro-
duïda en col·laboració amb UNICEF
per contribuir a la protecció dels drets
de la infància al món. 
Una altra de les cites és la Fira de la

Solidaritat, dissabte 22 a la tarda a
la plaça de l’Església. El públic hi
trobarà estands de les ONG del
municipi que fan cooperació i podrà
conèixer de primera mà la situació
dels països on es treballa. A les sis
de la tarda, també a la plaça, tindrà
lloc l’espectacle infantil “Per què no
compartim el món?”, on el mag Noel
Jiménez (Màgic Flash) delectarà els
més petits amb un muntatge ple de
música, màgia i imaginació que tin-
drà la cooperació internacional com
a fil conductor. 

El perquè de la cooperació, a debat en una taula rodona
Una exposició, un cinefòrum i la Fira de la Solidaritat completen el programa
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Més estalvi en la gestió dels residus municipals
Novetats, canvis i millores per oferir un servei de qualitat a la ciutadania
L’Ajuntament ha impulsat diversos

canvis i millores en la gestió dels
residus municipals amb l’objectiu d’a-
conseguir un major estalvi sense afec-
tar la qualitat del servei. Per això, des
del passat juliol, ha passat a gestionar
directament la recollida del rebuig al
municipi, que fins ara controlava el
Consorci de Gestió de Residus del
Vallès Oriental. D’aquesta manera, el
rebuig del poble es transporta directa-
ment a l’abocador de Santa Maria de
Palautordera enlloc d’anar de a la  plan-
ta tractament de Granollers. Aquesta
modificació suposarà un estalvi aproxi-
mat de 40.000 euros anuals, que aniran
en funció de les tones de fracció produï-
des al llarg d’un any. 
També s’ha aconseguit un major estal-
vi a través dels nous percentatges en
les bonificacions de l’ús de la deixalle-
ria i en els canvis d’horaris de recollida
de les escombraires.

Novetats destacablesNovetats destacables

- Nou serveix de recollida de restes de jardins

- Ampliació de la freqüència de la recollida
de voluminosos (setmanalment)

- Instal·lació de 4 minideixalleries per 
recollir residus especials de petit format

- Campanyes d’informació per al foment i
recordatori de la recollida selectiva

Canvis que permeten estalviarCanvis que permeten estalviar
- No recollir els dilluns les fraccions de rebuig i matèria orgànica
- Establir nous percentatges en les bonificacions per l’ús de la deixalleria
- Transport de la fracció de rebuig directament a tractament final sense utilitzar el servei de 
transferència de Granollers (des del mes de juliol, estalvi anual de 40.000 euros)
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L’activitat també va recaptar diners per al Banc d’Aliments de Càritas
La Botiga al Carrer va superar, amb

bona nota, la seva 6a edició, que es
va celebrar el passat 2 de setembre al
centre de la Garriga. L’activitat, organit-
zada per l’Agrupació de Serveis i
Comerciants (ASIC) amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, va aplegar un
públic nombrós i participatiu, que va
voler aprofitar l’oportunitat d’adquirir
productes i serveis de qualitat a preus
molt especials. 
A més de ser una excel·lent ocasió per
trobar ofertes i promocions, la Botiga al
Carrer és també una bona manera de
conèixer els establiments que hi ha al
municipi i descobrir tot el que ofereixen
al consumidor. El públic, a més, va
poder gaudir d’activitats d’animació.
Durant tot el dia, es va fer un taller de
circ per a nens i nenes al davant de la

Biblioteca i també es van instal·lar jocs
inflables al carrer dels Banys.

Càritas, l’entitat convidada
Aquest any els comerciants portaven un
barret de palla, un element que els
identificava i que, alhora, tenia una fun-

ció solidària: servia per recaptar fons
per a Càritas, l'entitat convidada. Al
migdia i al capvespre, els comerciants
van oferir un ball i van passar el barret
entre el públic per recollir diners per al
Banc d'Aliments de Càritas. En total es
van recaptar més de 900 euros.

OA
MC

Actes institucionals i culturals oberts a tothom

La plaça del Silenci tornarà a ser
l’escenari de l’acte institucional  amb
motiu de la Diada Nacional de
Catalunya. L’acte es farà dimarts 11
de setembre a les dotze del migdia i
comptarà amb els parlaments dels
representants polítics, la lectura
d’un manifest i la conferència
“Cantar per construir el país: d’Els
Segadors a Jennifer”, a mans del
musicòleg Jaume Ayats (premi
Nacional de Cultura 2012).
Un altre dels actes serà l’Homenatge
a la  Senyera i l’ofrena floral de les
entitats, que es faran dilluns 10 de
setembre a la mitjanit a la pista núm.
1. L’homenatge, una iniciativa d’Òm-
nium Cultural, se celebrarà dins el

marc del 56è Aplec de la Sardana de
la Garriga, organitzat per l’Agrupació
Sardanista, que començarà a 2/4 de
nou a la pista. 
Òmnium Cultural també ha progra-
mat la conferència “11 de setembre:
la fi del somni català de governar
Espanya”, amb l’historiador Jordi
Bilbeny, dissabte 8 a 2/4 de vuit del
vespre a la Fundació Maurí.
El dia 11 també tindrà lloc la pujada
al Turó de la Bandera, a les nou del
matí des de la pista núm. 1, i el con-
cert d’havaneres i rom cremat amb el
grup Peix Fregit, organitzat pel grup
local de Convergència i Unió (CiU), a
les nou del vespre a la plaça de
l’Església. 

Commemoració de la Diada Nacional Una mostra sobre l’artteràpia
La Sala Andreu Dameson acull,
fins al 16 de setembre, l’exposició
"L'artteràpia, una eina recupera-
dora". La mostra, organitzada per
l'associació El Far,  presenta un
recull d'obres de la pintora Mercè
Torrentallé, que ha trobat en l’art
una via per expressar les seves
emocions i aconseguir un major
benestar. També s’hi exposen
obres dels artistes col·laboradors
de l'associació i treballs realitzats
a l'Escola Municipal d'Art de Can
Xic Corder.
L’exposició “L’artteràpia com a
eina recuperadora” es va inau-
gurar el passat divendres 31
d’agost, en un acte on hi va ser
present la pintora Torrentallé,
que va poder parlar del seu tre-
ball amb el públic assitent. 

Botigues i establiments van sortir al carrer en una jornada molt participativa.
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La Festa Major mobilitza la Garriga durant els 4 dies de gresca
El poble recupera el 3 d’agost, Sant Esteve, com a principal jornada festiva

Una alta participació ciutadana va
marcar  la Festa Major de la

Garriga 2012, que aquest any es tras-
lladava als dies 2, 3, 4 i 5 d’agost i
recuperava la diada de Sant Esteve,
patró del poble, com la data més
assenyalada i festiva. 
Un total de 66 actes, pensats per a
tots els públic i totes les edats, van
omplir els carrers i les places del
poble en quatre jornades plenes d’a-
nimació. L’èxit de la Festa Major d’a-
quest estiu va ser el resultat de la
feina de moltes persones, entitats i
associacions. La bona tasca de la
Comissió de Festa Major i el suport
de diversos patrocinadors van fer
possible un programació diversa i de
qualitat, malgrat la difícil situació eco-
nòmica actual. 

Participació des de l’inici
La gresca va començar des del primer
dia, amb un cercavila, la lectura del
pregó a la plaça de l’Església i els espe-
rats correfoc i correaigua. Una de les
novetats d’aquesta edició va ser la ubi-
cació d’un nou espai a la plaça del
Silenci, on el públic va gaudir de diversos
tallers i espectacles del ball lindy hop, a

càrrec de l’entitat Els Impresentables
Hoppers. També van tenir una molt
bona acollida els Concerts Vermut,
que es feien durant la franja del mig-
dia a la mateixa plaça. 
Un altre dels escenaris més concorre-
guts va ser la pista poliesportiva núm.
1, on van tenir lloc el sopar de Festa
Major, la cantada d’havaneres dels
Bernats Pescaires i l’actuació de
l’Orquestra Maravella, l’espectacle
Sardaxou, a càrrec de l’Agrupació
Sardanista de la Garriga, i la cloenda
de festa amb el Front Diabòlic. 

Actes per a totes les edats
Les activitats infantils també van ser
presents al llarg dels quatre dies fes-
tius. Una de les propostes més diver-
tides per a moltes famílies van ser els
Ecoxocs, una mena d’autos de xoc
que es bellugaven amb els peus dels
participants. El recorregut en poni pel
Passeig també va atraure una gran
quantitat de nens i nenes. D’altra
banda, la pel·lícula Crispetes de l’es-
cola Giroi va aplegar un públic molt
nombrós durant la sessió de Cinema
a la Fresca que es va fer a la plaça de
l’Església. 

Els més joves van ser els protagonis-
tes d’una de les activitats més popu-
lars de la festa, l’Esgarrinxada que
organitza El Brou del Mestre i que
aquest any enfilava la 5a edició. I
també els joves van ser els que van
omplir les nits de música al Passeig,
on van actuar grups com Very Pomelo,
Surfing Sirles, Showarma i els
Falafels, The Free Fall Band o la
Banda del Coche Rojo. Altres actua-
cions van ser les dels grups locals
Ubuntu Soul, Mala Sang o els Dj.
Volum Brodas.

La Ruta del Pintxo
Un dels èxits de la Festa va ser la Ruta
del Pintxo, una iniciativa de l’entitat
Projecte Mexcla’t, que es celebrava per
segon any i que va aconseguir superar
totes les expectatives. Durant la ruta
gastronòmica, plenament consolidada,
es van consumir més de 9.000 pintxos
elaborats per un total de 14 establiments.
El Bar Criteri va tornar a ser el guanya-
dor de la ruta, amb la millor valoració de
públic i jurat. El pintxo del restaurant
Vil·la Luanik va ser el més votat pel
públic, i els restaurants Cos i la Garrafa
van rebre un accèssit.

Cervavila amb els Geganters, l’Orquestrina i els Batukarons

El correfoc, amb el Front DiabòlicEl Gresca Major, l’especial informatiu de Ràdio Silenci

La plaça de l’Esgléisa, plena de gom a gom durant el pregó
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Una de les proves de la Gimcana Secreta

Lliurament de premis de la Ruta del Pintxo La Festa de l’Escuma, una diversió per a grans i petits

Concert de l’Orquestra Maravella

Reconeixement als millors esportistes de la Garriga

Sopa de Festa Major a la pista núm. 1 Nits de concerts al Passeig

Havaneres amb els Bernats Pescaires

Tallers de lindy hop a la plaça del Silenci Fi de festa amb l’espectacle pirotèncic del Front Diabòlic
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L’enquesta del CIS d’aquest estiu compara el
grau de satisfacció dels ciutadans amb els diver-
sos nivells administratius existents (local, CCAA
i Estat) i, l’administració local és la millor valora-
da en la majoria de qüestions formulades.
L’administració local és valorada com l’adminis-
tració més ràpida enfront l'estatal o l’autonòmica
(doblant els resultats obtinguts per les altres
administracions). Segons la mateixa enquesta,
els ciutadans creuen que l’administració local és
la que tracta millor als ciutadans (amb uns resul-
tats que tripliquen les xifres que obtenen els
altres nivells d’administració).
Segons l’enquesta, els municipis són, doncs,
l’administració que millor serveix al ciutadà. 
Un altre estudi del Gabinet d’Estudis Socials i
Opinió Pública (GESOP) explica que el grau de
satisfacció dels ciutadans respecte a les admi-
nistracions locals és més alt en els municipis de
menys població. Una dada més que recolza el
rebuig a la fusió dels municipis més petits a
Catalunya. L’estudi posa números
a la qualitat de vida dels ciutadans en munici-
pis de diferents mides utilitzant “l’Índex de
satisfacció Municipal”, on es valoren varia-
bles com la sanitat, l’educació, la seguretat,
el medi ambient o les oportunitats d’ocupació
entre d’altres. 
La nota global amb la qual els catalans pun-
tuen els serveis de la seva administració local
és d’un 6, 2. I allò que més es valora és “la
bona convivència amb els veïns” amb una
nota mitjana d’un 7,2. 
Però més enllà de les xifres i estadístiques con-
cretes, l’estudi ens serveix per donar dades
objectives d’allò que –els que treballem per món
municipal– sabem: a Catalunya el municipi ha
estat tradicionalment un dels pilars de la identitat
catalana i proposar la seva fusió, per aconseguir
un hipotètic estalvi posa en perill el nostre model
d’organització territorial. 
Són notes positives en moments en què es
tendeix a parlar de nosaltres de forma nega-
tiva i són notes positives que ens donen els
nostres ciutadans.
Amb aquestes dades encarem aquest nou
curs que comencem aquest setembre, amb
el compromís ferm del nostre grup municipal
a seguir treballant per garantir i millorar la
vida de tots els garriguencs i garriguenques.
Amb el compromís ferm de lluitar per la nos-
tra identitat, garriguenca i catalana.
Bona tornada a tothom!

L'Onze de Setembre de 2012: tots els
independentistes catalans units sense
fissures, senyal de la maduresa del
procés de secessió
Ni el més optimista pensava el passat mes
de març que la recent constituïda Assemblea
Nacional Catalana podria assolir un èxit tan
rotund en la primera de les fites que l'organit-
zació civil-apartidista es marcava: mobilitzar
una manifestació independentista per la
Diada de Catalunya, l'Onze de Setembre, on
tothom, sense cap exclusió, pogués expres-
sar el que la majoria vam cridar el 10 de juliol
de 2010, quan la sentència contra l'Estatut
va fer sortir al carrer més d'un milió de cata-
lans indignats pel tracte que Catalunya rep
del regne d'Espanya. Ara, aglutinats per
l'ANC, el crit no serà “Som una Nació, nosal-
tres decidim”, com el 10-J, sinó que serà
“Catalunya, proper Estat d'Europa”. La força
que fa 2 anys Òmnium Cultural va demos-
trar, enfrontant-se de forma implacable als
partits polítics catalans, ara l'està protagonit-
zant l'ANC, i sembla que, sorprenentment,
tot està transcorrent sense les enormes ten-
sions que aleshores es van viure.
Val a dir que hem qualificat més amunt “èxit
rotund” l'esdeveniment en qüestió abans que
aquest s'hagi celebrat, però és que tots els
senyals apunten que l'11 de setembre de
2012 passarà a la història com el senyal defi-
nitiu de la unitat de tots els independentistes
catalans, punt clau per encarar el tram final
del proper Estat independent que la nació
catalana té a tocar.
Els mitjans de comunicació estan fent una
difusió que està sorprenent per la seva
naturalitat, interès i desacomplexament. La
societat civil està responent massivament i
amb una activitat impressionant, amb actes
de promoció arreu del territori. I, el més
important, la demostració de complicitat i de
deixar fer, sense cap interferència, que els
partits polítics inequívocament independen-
tistes estan deixant palès.
Solidaritat Catalana per la Independència,
únic partit de Catalunya amb representació
al Parlament que ha portat a tràmit una Llei
per a la Declaració de la Independència de
Catalunya, s'ha adherit a la manifestació
independentista convocada per l'ANC i no
celebrarà cap acte addicional que interferei-
xi la manifestació del proper 11Set.

E l  C o n s i s t o r i
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Piles carregades, energia per la Garriga
Acabades les tardes de festa major i d'estiu,
les converses amb veïnes i veïns al redos
d'una ombra i del correntet d'aire al carrer,
que inevitablement acaben sempre amb un
“que no ens passi res aquesta tardor” la
gent de l'Acord tornem amb les piles ben
carregades i ben preparades per enfrontar-
nos als reptes de l'últim trimestre.
Ja d'entrada ens trobem amb una pujada de
preus imprevista que des de l'ajuntament
hem d'ajudar a que sigui el menys carrego-
sa per la ciutadania possible. L'aigua, per
posar un exemple que pot semblar secunda-
ri. L'empresa que gestiona el transport de
l'aigua, Aigües Ter Llobregat, ens ha comu-
nicat a l'Agost, sabent que durant aquest
mes la majoria d'ajuntaments no tenen
capacitat de resposta, la intenció d'incre-
mentar el seu preu en un 70%. Com és obvi
davant d'aquesta insensatesa, feta sense
parlar-ho amb ningú, ni ajuntaments afec-
tats, ni companyies locals de servei d'ai-
gües, ni consumidors, hem respost que no
només no hi estem gens d'acord, sinó que
pretenem aturar aquesta decisió presa unila-
teralment fins que no se'ns aclareixin quines
són les necessitats que porten a apujar el
rebut d'una manera tan bestial en aquests
moments de crisi tan intensa. 
La nostra responsabilitat és no només aju-
dar a pal·liar els efectes de la crisi contenint
pujades de preus, sinó ajudar a superar-la
en la mesura que podem. Imaginant futurs
possibles pel nostre poble i dissenyant
mecanismes perquè es puguin fer realitat. El
nostre model és molt clar: un poble on la cul-
tura i la natura siguin els elements claus d'i-
dentitat, i on puguem combinar indústria d'alt
valor afegit amb el termalisme històric.
Vetllem i estem molt atents per tant al desen-
volupament tant de les lleis que ens ofeguen
des de Madrid i que ens amenacen en per-
dre competències en educació per exemple
(cosa que ens faria perdre competitivitat)
com en el desenvolupament dels establi-
ments balnearis de la Garriga, un patrimoni
que de cap manera podem perdre.
Així doncs aquesta tardor les nostres pro-
postes per al pressupost municipal aniran en
aquesta línia: combatre la crisi contenint
despesa i gastant allà on cal, injectant moral
i energia a la ciutadania de la Garriga.

Jordi Perales, 
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Meritxell Budó, Vicens Guiu, J.M. Torres, Joan
Esteban, Juliet Grau, Mar Canet i Albert Jimenez

Josep Oliveras
Sergi Serrano
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Mà estesa
Quan llegiu aquestes línies, tot just hau-
rem encetat un nou curs en tots els
nivells.  Amb aquest nou curs polític, els
socialistes de la Garriga també tenim un
nou projecte polític amb el que intenta-
rem obrir-nos a la ciutadania i recuperar
la vostra confiança. 

En el nostre primer discurs al ple de
juliol, vam voler tendir una ma a l’Equip
de Govern. Aquest fet no són paraules.
Entenem que estem davant d’un
moment complicat i tots i totes hi hem
de posar el nostre granet de sorra.
Hem de marcar les línies estratègiques
del municipi i prioritzar quin ha de ser el
nostre full de ruta; les retallades o la
consolidació de les partides en políti-
ques per les persones. 

Ara segons ha anunciat Rajoy, es pre-
paren unes retallades que veuran
agreujades l’autonomia local i la treso-
reria dels Ajuntaments; la primera per-
què vulnera competències que fins
ara tenien els Ajuntaments. La segona
perquè amb l’augment de l’IVA, ens
tocarà la butxaca als ens municipals
que veuran un desfasament de treso-
reria important.

Però no només això. Us veureu afectats
tots i totes vosaltres, ja que amb la
mateixa taxa que teníem fins ara en
serveis com les Piscines Municipals o
altres serveis públics (sobretot els edu-
catius), a causa de l’augment de l’IVA,
les quotes es veuran augmentades de
forma brusca. 

És per això que ho fem per escrit.
Tornem a tendir una mà a l’equip de
govern per intentar treballar conjunta-
ment en totes les accions que es duguin
a terme contra l’autonomia local i per a
fer un model de poble que faci que la
Garriga no perdi els serveis municipals
dels quals, tants garriguencs i garri-
guenques gaudeixen. 

Núm. 103  � abril 2012

Àlex Valiente
Carlos Martín

Ciutadà Soler
Hi ha persones que, pel seu tarannà,
són molt necessàries; persones que,
amb tota discreció, transmeten una
manera de ser i una manera de fer
tremendament positives, no només
per a les seves famílies i amics, sinó
per a la col·lectivitat. El Daniel Soler,
en Dani, era una d’aquestes perso-
nes, sempre amable, sempre ben
educat, sempre allunyat de qualsevol
protagonisme, i, malgrat tot, sempre
present. El 1983 va ser elegit regidor
d’urbanisme –molts arbres i plantes
del municipi van ser plantats per indi-
cació seva--, responsabilitat que
segur que no ambicionava i que ima-
ginem que va afrontar com feia totes
les coses: sense fer soroll, amb
tones de bona fe i moltes ganes de
ser útil. Però no li calia cap càrrec
per actuar com ho feia: la seva
manera de funcionar i d’entendre el
món ja implicaven el compromís
social, la defensa dels més febles,
l’esperit crític ben despert. El Dani,
d’altra banda, sentia devoció per la
seva família, parlava amb entusias-
me de les seves filles, professava un
amor gens impostat per la natura i
els seus tresors, el cel, les flors, tenia
curiositat per totes les arts i per totes
les manifestacions de la cultura
popular, especialment quan els pro-
tagonistes eren els seus conciuta-
dans... I de tot plegat en donava fe,
sovint acompanyat per la seva dona,
fent esplèndides fotografies que
generosament compartia amb tots
els garriguencs que hi estiguessin
interessats. Aquest mes d’agost ens
ha deixat, valent, lluitant en silenci, i
el seu llegat és tan senzill com ho era
ell mateix, però no menys indispen-
sable: bonhomia amb les persones,
centenars de documents gràfics de
la nostra història local i un exemple
de ciutadania proactiva i sense esca-
rafalls. Gràcies per tot, Dani!

Israel Molinero
Martí Porter

Un ejemplo a seguir
La guerra civil empezó en 1936 y
finalizo en 1962, cuando una serie de
personas de las mas diversas creen-
cias políticas, desde la derecha radi-
cal a los comunistas, haciendo frente
a las dictaduras imperantes, unos a
la Franquista y otros a las dictaduras
comunistas del Este, se reúnen en
Munich, en la conferencia que lleva
su nombre, convocados por Don
Salvador de Madariaga, es curioso
que los medios de comunicación no
dediquen ni una sola línea a este
hecho histórico, tampoco lo han
hecho las instituciones.

Lo cierto es que en una época difí-
cil, unas personas de distintos pen-
samientos y creencias fueron capa-
ces de reunirse y debatir en profun-
didad la situación que en aquellos
momentos existía, que desde luego
no era fácil.

Más adelante, otras personas,
renunciando muchas de ellas a sus
propias convicciones nos dieron la
actual Constitucion, cerrando un
periodo oscuro de nuestra historia.
Estamos sumidos en una crisis pro-
funda, crisis económica y crisis de
valores, ante la misma, constato con
tremenda preocupación, que preva-
lecen las ideas partidistas, cada uno
manda el agua a su molino, pero
nadie se da cuenta que nada hay
para moler y que incluso el agua se
agota con tanto molino.

Sería bueno que nuestros represen-
tantes, dejando de lado sus intereses
de partido hicieran de una vez por
todas un frente común a los males
que nos invaden, sería bueno que en
lugar de estirar la cuerda a un lado y
a otro, se sentaran juntos para inten-
tar llegar a soluciones, de lo contrario
la cuerda pueda romperse, sería
bueno seguir el ejemplo de aquellos
que se reunieron en 1962.

Rafael Puig
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a les 10 h, des del Centre de Visitants
Visita guiada itinerari Vila Termal i d'estiueig
a les 12 h, al Refugi
Visita guiada al Refugi antiaeri de l'Estació
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 9 de setembre‘Diumenge 9 de setembre

‘Dissabte 8 de setembre‘Dissabte 8 de setembre

a les 8.30 h., a la plaça del Silenci
“Coneguem Barcelona”. Sortida cultural a l’exposició
“Titànic” del Museu Marítim de Barcelona i descoberta
del Nou Port de Barcelona amb golondrina.
Informació i inscripcions: Secretaria de la Fundació
Universitària Martí l’Humà (carrer dels Banys, 38-40 –
93 860 50 60 – administracio@fumh.cat)
Organitza: Aula Oberta de la Fundació Universitària
Martí l’Humà (FUMH)

Diada Nacional de Catalunya
a les 19.30h, a la Fundació Maurí
Conferència "11 de setembre: la fi del
somni català de governar Espanya", a
càrrec de l’historiador Jordi Bilbeny
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga

a les 11 h., des del casal de Rosanes
Visita guiada al camp d’aviació de rosanes. Cal ins-
cripció prèvia. Més informació al web visitalagarriga.cat
Organitzen: ajuntaments de la Garriga, les Franqueses i
l’Ametlla del Vallès  

‘Dimarts 11 de setembre‘Dimarts 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
a les 9 h., a la pista núm. 1
Pujada al Turó de la Bandera
Organitza: Amics de la Senyera
a les 12 h., a la plaça del Silenci
Acte institucional. Parlaments, lectura del manifest i con-
ferència “Cantar per construir el país: d'Els Segadors a
Jennifer”, amb Jaume Ayats (Premi Nacional de Cultura 2012)
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 21 h., a la plaça de l’Església
Havaneres i rom cremat amb el grup Peix Fregit
Organitza: CiU

‘Dijous 13 de setembre‘Dijous 13 de setembre

de 10 a 13 h., a l’Oficina de Català de la Garriga
Inscripcions als cursos de català per a adults. Torn per a
exalumnes.
El dia 17 també es podran fer de 16 a 19,30 h.
Organitza: Oficina de Català de la Garriga

‘Del 12 al 17 de setembre‘Del 12 al 17 de setembre

‘Divendres 7 de setembre‘Divendres 7 de setembre
XIV Mostra de Cinema de la Garriga
a les 21.30 h., al Cinema Alhambra
Sessió inaugural. Take Shelter, de Jeff Nichols,
EUA (2011) 
Organitza: Cineclub la Garriga
a continuació, a l’Auditori de l’EMM
Sessió golfa. Concert a càrrec del cantautor Jordi Bardella.
Freaks de Tod Browning, EUA (1932)
Organitza: Cineclub la Garriga

XIV  Mostra de Cinema de la Garriga
de les 11 a les 14 h., a l’Auditori de l’EMM
La paradeta del Cineclub i concurs cinèfil
de les 11 a les 14 a a les 12 h., al Bar El Refugi
Vermut i sessió de curtmetratges de cinema mut
a les 16.30 h., a l’Auditori de l’EMM
Taller familiar “El cine nic”, impartit per Miquel F. Salgot i
amb la col·laboració del Museu del Cinema de Girona 
a les 18.30 h., a l’Auditori de l’EMM
Documenta’t! Cultures of resistance, de Iara Lee, EUA
(2010)
a les 20 h., a l’Auditori de l’EMM
Sessió de curtmetratges. Piedra, papel, madera, de
Manuela Porter. Refugio 115,  de Iván Villamel (2012) 
a les 23 h., a l’exterior de l’Auditori de l’EMM
Bingo de bandes sonores originals
a continuació, a l’Auditori de l’EMM
Sessió golfa. The apartment, de Billy Wilder, EUA (1960)
Organitza: Cineclub de la Garriga

‘Dilluns 10 de setembre‘Dilluns 10 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
a les 20.30 h, a la pista núm. 1
56è Aplec de la Sardana de la
Garriga. 
Organitza: Agrupació Sardanista de la Garriga 
A les 00.00 h, a la pista núm. 1
Homenatge a la Senyera i ofrena floral de les enti-
tats de la Garriga
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga 

Sessió de curtmetratges clàssics de Walt Disney i
xocolatada. 
a les 19 h., a Can Ramos
Assamblea de socis.
a les 20 h., a Can Ramos
Sessió de Cloenda. Eva, de Kike Maíllo,
Epanya (2011). Sopar i concert amb La Màquina del
Swing. 
Organitza: Cineclub de la Garriga

XIV  Mostra de Cinema de la Garriga
a les 11 h., a Can Ramos
Sessió infantil. Crispetes de l’Escola Giroi, la Garriga (2012)

‘Dissabte 15 de setembre‘Dissabte 15 de setembre
durant tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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‘Divendres 21 de setembre‘Divendres 21 de setembre

Jornades Europees de Patrimoni 2012
a les 18 h., a l’església de la Doma
Conferència “El retaule gòtic de
l'església de la Doma”, a càrrec del
Dr. Joan Molina Figueras, professor
titular d'Història de l'Art a la Universitat
de Girona (UDG).
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

‘Dissabte 29 de setembre‘Dissabte 29 de setembre

‘Dimecres 26 de setembre‘Dimecres 26 de setembre

‘Divendres 28 de setembre‘Divendres 28 de setembre
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‘Diumenge 30 de setembre‘Diumenge 30 de setembre

Festa de la Solidaritat
a les 19 h., a la sala polivalent de Can Raspall
Taula rodona: “Per què cooperem?”. Hi inter-
vindran l’alcaldessa i presidenta del FCC,
Meritxell Budó; l’expert en cooperació Xavi Mir,
de la consultoria Baobab, i el psicòleg i cooperant Miquel
Viaplana, de LGSC.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Del 18 al 28de setembre‘Del 18 al 28de setembre

Jornades Europees de Patrimoni 2012
a les 17. 30 h., des del Centre de Visitants
Visita guiada “Els secrets de la
Doma”, a càrrec de l’historiador Jordi
Llimargas.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 10 a 13 hores i de 16 a 19.30 h., a l’Oficina de Català
Inscripcions als cursos de català per a adults. Torn
general. Els divendres l’horari serà de 10 a 13 h.
Organitza: Oficina de Català de la Garriga 

Festa de la Solidaritat
a les 19 h., a la Sala d’Exposicions Andreu
Dameson
Inauguració de l’exposició “Mirada al nord de
l’Àfrica”, de Brahim Leghlimi 
Organitza: Associació Cultural Asilah
a les 20 h., al Cinema Alhambra
Cinefòrum “El mundo a cada rato”. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Cineclub la Garriga

a les 19 h, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament
Ple municipal. Retransmissió en directe per
Ràdio Silenci, al 107.4 de la FM i al web 
radiosilenci.cat.  

Mercat de la Cultura de la Garriga
durant tot el dia, als carrers i places
del poble
Espectacles i activitats del Mercat
de la Cultura
a les 17.30, a la plaça de Can Dachs
Inauguració del Mercat de la Cultura
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

Mercat de la Cultura de la Garriga
durant tot el dia, als carrers i places
del poble
Espectacles i activitats del Mercat
de la Cultura
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Jornades Europees de Patrimoni 2012
a les 20 h., a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Llegendes dels
castells del Vallès Oriental. Col·loqui
amb una de les autores, Glòria Campoy. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dijous 20 de setembre‘Dijous 20 de setembre

XXI Trobada de Cotxes Clàssics la Garriga Puigcerdà
de 8.30 a 9.45, al davant del Casino
Exposició i concentració dels vehicles participants
a les 9.45, des del Passeig 
Sortida dels cotxes cap a Puigcerdà
Organitza: La Garriga Classic Club

‘Dissabte 22 de setembre‘Dissabte 22 de setembre

Festa de la Solidaritat
de 17 a 20 h., a la plaça de l’Església
Fira de la Solidaritat, amb estands informatius
de les ONG del municipi.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 18 h., a la plaça de l’Església
Espectacle Infantil Per què no compartim el món?, amb
Màgic Flash. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dilluns 24 de setembre‘Dilluns 24 de setembre
a les 19 h., a la Fundació Universitària Martí l’Humà
Presentació al poble de TOPOS: la toponímia de la Garriga,
a càrrec d’alumnes de l'Escola Puiggraciós i de l'Institut
Blancafort. Amb l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, i el
director de la FUMH, Santiago Cucurella.
Organitza: Aula de Diversitat, Mediació i Participació de la FUMH

‘Del 15 al 22 de setembre‘Del 15 al 22 de setembre
Festa de la Solidaritat
al local de Can Tresseres 
Exposició “T-COST”. Exposició i venda de tre-
balls elaborats per les dones del taller de costu-
ra de l’associació Amics de l’Àfrica. 
Organitza: Amics de l’Àfrica

durant tot el dia, a la plaça de Narcisa Freixas
Festa del barri. 
Organitza: Veïns i veïnes de Narcisa Freixas  



l ’ E n t r e v i s t a

El creixement personal és un terme cada vegada més
conegut, i cada dia són més les persones que s’animen
a treballar-lo. A què creu que es deu aquesta realitat?
Cada vegada hi ha més experts (i científics) que constaten
la interrelació entre la salut física i la salut emocional, i que
parlen de la conveniència de treballar la segona per millorar
la primera. És important aprendre a estar contents  amb
nosaltres mateixos. Ja no es tracta d’idees rares, sinó de
fets  que podem comprovar. I és important aprendre a valo-
rar i a millorar el nostre benestar emocional.

És possible canviar una determinada manera de fer i de ser?
Primer de tot, he de voler millorar, i això només ho puc aconse-
guir jo. Una de les causes més grans de frustració prové de la
creença que podem canviar els altres, que si ens esforcem molt
ho aconseguirem. El canvi és possible però depèn d’un mateix.
Als cursos, sempre dic: “Pretenem pilotar avions aliens amb els
comandaments del nostre avió”. Això fa adonar els assistents que
l’únic avió que cadascú pot pilotar és el propi. Ara bé, la millora
personal es un treball que requereix voluntat i esforç constant. 

Com s’aconsegueix una millora personal? 
Així com no podem pretendre anar al gimnàs un any i que la
musculatura ens duri tota la vida, tampoc podem treballar un
temps el nostre desenvolupament personal i abandonar-nos
després. Hem de treballar permanentment l’autoestima, l’asser-
tivitat, la flexibilitat i el pensament positiu per a evitar estar mala-
ment amb nosaltres mateixos i altres. Sovint ens deixem portar
per la por i allò que és negatiu. El desenvolupament personal es
treballa fent cursos, llegint llibres de millora personal, practicant
meditació, ioga, esports i fent coses que ens agraden. I també
tenint present que la nostra satisfacció emocional és un dret i
una necessitat humana, mai una actitud egoista. 

Quins són els problemes més  habituals a l’hora de relacio-
nar-nos amb els altres?
La falta d’empatia. No ens posem al lloc de l’altre, no escoltem.
La millora de la nostra autoestima  i de l’assertivitat ens permet
comunicar-nos millor.  Podem valorar amb més serenitat el que
l’altra persona ens diu, posar-nos a la seva pell, defensar de

manera directa el que volem i necessitem.

Una bona comunicació ens permet donar una millor imatge
de nosaltres mateixos?
Sí, una imatge més serena i respectuosa de nosaltres mateixos
i dels altres. I això és molt agradable. Volem estar amb persones
que ens fan sentir  bé.

I, en l’àmbit laboral,  podem aplicar aquests coneixements? 
I tant que sí! Ens faran estar millor a la feina i manejar millor
les persones difícils. I si jo estic bé, treballo més i millor. En
qualsevol àmbit laboral, aconseguir un bon clima laboral hau-
ria de ser una prioritat de tots els implicats.

Què és l’assertivitat? Per què és important treballar-la?
L’assertivitat és la capacitat de comunicar-nos adequadament:
sense agressivitat (to de veu elevat, insults, menyspreu de l’altra
persona) ni passivitat (callant, evitant, deixant-nos trepitjar per
evitar el conflicte). Les coses s’han de dir de manera directa,
obertament i amb educació: Pretendre que l’altra persona ende-
vini els nostres pensaments o els dedueixi a partir de les nostres
indirectes és injust i manipulador. Hem de ser clars (i oportuns!).

Com ens ajuda el desenvolupament personal a plantar
cara a les dificultats?
Quan estem bé amb nosaltres mateixos les dificultats es conver-
teixen en reptes que hem d’afrontar i aprenem a sentir satisfac-
ció pel sol fet de ser capaços de plantar cara a les situacions.

Aquesta tardor impartirà el curs Lidera’t i canvia. Què hi
trobaran les persones que hi participin?
Eines (pròpies) per estar millor amb elles mateixes.

Què recomanaria a la gent que no està satisfeta amb
alguna de les esferes de la seva vida? 
Si en són conscients, ja han fet el primer pas. El següent és voler
canviar i l’últim, canviar. Es pot canviar el reenquadrament de la
situació, assumint-la, mirant la part positiva i començant  a fer
coses noves. No podem pretendre obtenir un resultat diferent
insistint a fer el mateix.

BLANCA TORRUBIA, especialista en intel·ligència emocional i PNL
Impartirà a l’EMAD el monogràfic Lidera’t i canvia, adreçat a persones que vulguin millorar les seves habilitats socials

Blanca Torrubia (Pamplona, 1964) és experta en
comunicació interpersonal i s’ha especialitzat en l’es-
tudi de la intel·ligència emocional i la PNL (programa-
ció neurolingüística). 
És professora a de Dret a la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i, des de fa anys, imparteix cursos
de desenvolupament i lideratge personal. 
De cara al nou curs, conduirà el taller monogràfic
Lidera’t i canvia a l’Escola Municipal d’Art i Disseny
(EMAD), on l’any passat ja va oferir un curs sobre
coaching i PNL.

“Una causa de frustració és creure que podem canviar els altres”

Blanca Torrubia imparteix cursos de comunicació interpersonal


