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E n  p o r t a d a

Dia Internacional de les Dones, constructores de la pau
Un cicle reivindica la figura de la dona en la cultura de la no-violència

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Més que una celebració, aquesta data vol ser una reivindicació perquè no oblidem que la situació de la dona encara no
està del tot normalitzada. Tot i que a casa nostra és un tema que es treballa, hi ha països on les dones encara no tenen lleis
que vetllin pels seus drets i que les protegeixin”
Acord: “Aquest dia ens ha d’ajudar a no oblidar que hi ha moltes dones que, amb el seu caràcter intrínsecament mediador
i sense pretendre-ho, treballen per a reduir la conflictivitat, aconseguint una convivència millor entre homes i dones”
SI: “Aplaudim la iniciativa. Hem de continuar sent bel·ligerants amb la violència de gènere i formant persones de totes les
edats per a eradicar aquest mal que mata tantes dones i en sotmet milers d'altres en la desgràcia"
PSC: “La commemoració d’un dia com aquest és, des dels municipis, una responsabilitat per aconseguir, des de la proximi-
tat, treballar per a fer una societat global més justa, més igualitària i més participada per tots els que en formem part” 
ICV: “Tota iniciativa a favor de les dones i la pau sempre és benvinguda. Enguany, però, creiem que cal més que mai posar
l'accent en la lluita per l'equitat laboral”
PP: “Penso que en l’actualitat els plans d’igualtat s’han complert. No obstant això, la discriminació negativa que ha sofert la
dona es pot traduir en una discriminació positiva, però que és discriminació al cap i a la fi”

El Dia Internacional de les Dones (8 de març) torna a la
Garriga  amb un cicle d’actes que pretén reflexionar sobre

el paper de les dones en la construcció de la pau al món.
Aquest paper, sovint poc reconegut públicament, s’analitzarà a
través d’activitats obertes al conjunt de la ciutadania, on es
posarà de manifest quina ha estat, al llarg dels anys, la contri-
bució de les dones en la creació d’una cultura de la pau. 
El primer acte de la programació d’aquest 2012 arribarà amb la
conferència de Nàdia Ghulam, autora del llibre Dones en un
país hostil. El secret del meu turbant. L’obra explica la història
real d’aquesta escriptora, una noia afganesa que durant deu
anys va fer-se passar per home per poder portar un sou a casa,
ja que el règim talibà prohibia que les dones treballessin. La
xerrada de Nàdia Ghulam tindrà lloc dijous 7 de març a les vuit
del vespre a la Biblioteca Núria Albó. 
Una altra de les propostes serà la presentació del llibre Tres
guinees de Virginia Wolf, a càrrec de Marta Pessarrodona,
que n’ha fet la traducció i el pròleg de la recent edició en
català. L’acte, que es farà dissabte 17 de març a les sis de
la tarda a Can Raspall, endinsarà el públic en el paper de les
dones contra les guerres. Tres guinees, escrita en plena
Guerra Civil Espanyola i en un món amenaçat pel feixisme,
relaciona el patriarcat i el militarisme, en contraposició amb
els elements de cultura de pau desenvolupats en els espais
tradicionalment gestionats per dones.  

L’associació Dones d’Ara també se sumarà a la commemora-
ció del Dia Internacional de les Dones amb l’organització de la
xerrada “Què vol dir ser jutgessa de pau”, que oferià la jutges-
sa de pau de la Garriga, Montserrat Rocabayera. Amb aques-
ta activitat, prevista pel dia 8 de març a les set de la tarda a Can
Raspall, no només es donarà veu a una dona del municipi
sobre la tasca que exerceix, sinó que també s’explicarà quin és
el dia a dia d’aquesta figura i les curiositats amb què es troba

Liderant el present, construint el futur
Amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre les diferèn-
cies i la tasca de les dones per la pau al món, el cicle ha
programat sessions adreçades a joves i infants. El Casal de
Joves tornarà a dedicar una “Tarda de conya”, en què les
joves podran dur a terme els tallers que més els agradin. I
a l’escola Puiggraciós, el dia 20 de març, es farà el taller
sobre rols de gènere “El príncep-príncep, la princesa-prin-
cesa i el mirall màgic”, que permet l’adquisició de valors i
aptituds, més enllà del que tradicionalment s’atribueix a la
feminitat i a la masculinitat. Finalment, al Ple del dia 28 de
març es llegirà el manifest Liderant el present, construint el
futur, des del qual les institucions públiques fan palesa la
seva aposta pel lideratge de les dones com un factor clau
per a la transformació de la societat en uns moments de
profunds canvis.

Un dels actes serà la presentació del llibre Tres guinees, de Virginia Woolf

-Dimecres 7: a les 20 h, a la Biblioteca 
Conferència“Dones en un país hostil” a càrrec de Nàdia Ghulam
-Dijous 8 de març: a les 19h, a la sala polivalent de Can Raspall
Conferència “Què vol dir ser jutgessa de pau?”, a càrrec de Montserrat
Rocabayera, jutgessa de pau de la Garriga
-Divendres 9 de març: a les 17 h al  Casal de Joves
Tarda de conya
-Dissabte 17 de març: a les 18 h, a la sala polivalent Can Raspall
Conferència sobre Tres guinees, a càrrec de Marta Pessarrodona
-Dimarts 20 de març: al matí, a l’escola Puiggraciós
Taller “El príncep-príncep i la princesa-princesa i el mirall màgic”, a
càrrec de Fil a l’agulla
-Dimecres 28 de març: al final del Ple municipal
Lectura del Manifest del Dia Internacional de les Dones
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N o t í c i e s

Els articles periodístics d’Empar
Moliner protagonitzen el primer

dels espectacles programats per
aques mes de març al Teatre de la
Garriga. 
Sota el títol Què hi faig aquí baix si
sóc un àngel?, Mariona Casanovas
explorarà dissabte 3 de març a dos
quarts de nou del vespre, l’estil bri-
llant, precís, irreverent i sarcàstic de
l’esciptora catalana. 
Però per aquest març també hi ha
programats dos espectacles més.

Per dissabte 17 de març la compan-
yia local Associació En Escena porta
a l’escenari el seu espectacle Voces
on la màgia i l’art d’interpretar s’unei-
xen, segons Noel Jiménez, per poder
“riure plorar, pensar i reflexionar”.
I tancarà aquest mes l’espectacle
familiar organitzat pel Pati Mòbil I per
què?, que es farà el dia 25 a les sis
de la tarda. L’obra està recomanada
per a infants de més de quatre anys
i gira al voltant de l’etapa coneguda
del “per què?”.

Els articles d’Empar Moliner al Teatre
L’humor de l’escriptora protagonitza un espectacle

Novetats al Cicle de Joves Intèprets
Els concerts es retransmetran per Ràdio Silenci

El Cicle de Joves Intèrprets de
l’Escola Municipal de Música arriba
aquest mes de març a la seva vui-
tena edició carregat de novetats.  
La primera d’elles és la incorpora-
ció dins el cicle d’un cinefòrum. Es
projectarà, el dia 27, el documental
Im Kreiss sobre el grup de violon-
cels +/-12VC i posteriorment es
realitzarà un col·loqui amb les auto-
res. També és novetat la Jam
Session que es farà després del
tercer concert del 16 de març que
anirà a càrrec d’alumnat de l’escola
Ruera de Granollers. I una altra, fa

referència al concurs de fotografia
que enguany s’obre a tot el jovent
del país.
El cicle no renuncia a la seva filoso-
fia de promocionar l’alumnat de
l’escola i s’inaugurarà amb un con-
cert de les orquestres del centre el
proper 4 de març. A més també
actuaran de teloners de la resta de
concerts alguns dels alumnes de
l’escola. 
Tots els concerts s’emetran en
directe per Ràdio Silenci i a la web
municipal s’hi podrà trobar informa-
ció detallada de cada actuació.

EM
M

La festa dels Tres Tombs torna a
la Garriga. Serà el proper diumen-
ge 25 de març amb la tradicional
desfilada de carruatges i la bene-
dicció. 
La festa, organitzada per
l'Associació Els Tres Tombs,
començarà a les nou del matí al
parc del Pinetons, on es farà un
esmorzar per a les persones par-
ticipants. Després, serà l'hora de
la desfilada, que finalitzarà a dos
quarts d'una amb la benedicció a
la plaça de l'Església.

Comissió de festa major
La Comissió de festa major for-
mada per entitats i ciutadania a
títol individual es reunirà el proper
6 de març, a les vuit del vespre a
la sala de plens per començar a
treballar en les propostes i activi-
tats d'aquest any.
Les persones interessades a for-
mar-ne part poden posar-se en
contacte amb la comissió dirigint-
se a l’Ajuntament, a l’Àrea de
Participació (93 8605050 ext.1421
i festamajor@ajlagarriga.cat).

L’obra és un viatge pel nostre país, per l’estat de la nostra llengua i per la vida quotidiana

OA
MC
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Goya garriguenc
El garriguenc Lluís Castells va
guanyar el Goya 2012 als Millors
Efectes Especials. L'Acadèmia de
Cinema espanyola ha premiat
Castells per la seva tasca a la
pel·lícula Eva, de la qual és autor
dels efectes especials juntament
amb Arturo Balseiro. 
La pel·lícula Eva també va rebre
el Goya al Millor Actor de
Repartiment, que va ser per a
Lluís Homar, i al Millor Director
Novell, que es va endur Kike
Maíllo.
Aquest és el segon Goya que rep
el realitzador garriguenc, que
l'any 2008 ja va endur-se un guar-
dó per la pel·lícula El Orfanato. 

Tornen Els Tres Tombs
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L’Ajuntament convoca i fa una crida
a artistes i creadors de la Garriga

el proper dimarts 20 de març, a les
vuit del vespre a la sala de Plens, per
tal d’explicar-los el projecte del
Mercat de la Cultura. Amb aquesta
reunió es vol donar forma al projecte
i l’empenta necessària per tal que tin-
gui l’èxit esperat.
El Mercat de la Cultura, que està pre-
vist que es porti al municipi l’últim cap

de setmana de setembre, té l’objectiu
de facilitar un espai perquè totes les
persones artistes de la Garriga (arts
musicals, arts escèniques, arts plàsti-
ques, arts literàries, arts tradicionals
o arts visuals) tinguin una plataforma
de llançament a l'exterior.
L’activitat, que es vol fer periòdica-
ment, pretén donar a conèixer-los i
facilitar el contacte amb programa-
dors de la província de Barcelona.

Crida a artistes i creadors de la Garriga
Se’ls convoca per parlar del Mercat de la Cultura

L’Ajuntament vol organitzar el mercat tenint en compte els suggeriments d’artistes i creadors

El Consell d’Infants pel bicivisme

El bicivisme és el principal projecte
que portaran a terme els nens i
nenes que formen part del Consell
d’Infants de la Garriga. Mitjançant
diferents dinàmiques de treball
volen fomentar el civisme relacio-
nat amb el ciclisme i el carril bici.
Després de debatre amb els seus
companys de classe als respectius
centres educatius, els consellers i

conselleres volen millorar l’actitud
dels vianants que caminen pel
carril bici i dels cotxes que apar-
quen en aquest carril. També volen
fomentar el respecte de les normes
de circulació tant de vianants i bicis
com dels conductors de cotxes.
D’altra banda, des del consell
també continuaran amb la campan-
ya de civisme de l’any passat per
millorar els aspectes que fan refe-
rència a la neteja com poden ser
llençar les deixalles correctament,
recollir les caques dels gossos o
evitar les pintades de parets i murs.
El Consell d’Infants es va crear fa
tres anys per tal que els nens i
nenes de 5è i 6è del municipi
puguin treballar i millorar la Garriga
des del seu punt de vista. 

Treballarà per la convivència de bicis i vianants
OA

MC

"Es tracta de portar als aparadors
de les botigues qualsevol forma
d’expressió artística, fotogràfica o
d'arts en general. D'aquesta
manera s'aconsegueixen dos
objectius: per part de l'autor de la
mostra, ensenyar el seus treballs.
I per part de la botiga, aconseguir
que un públic potencial la cone-
gui", explica Ferrandis.

Últim concert de Còclea

El Festival de Música Clàssica de
la Garriga Còclea es clourà el pro-
per 24 de març amb un darrer con-
cert a càrrec del grup garriguenc
Una cosa rara. 
L’actuació, que es farà a dos
quarts de deu de la nit a la capella
del Santíssim de l’església, propo-
sa un repàs per la música per a
tres que va compondre Mozart pel
corni di bassetto, un instrument de
la família del clarinet.
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Exposició de Ramon Ferrandis
L'aparador de la botiga Aromes,
de la Garriga, acull una exposició
inèdita del fotògraf Ramon
Ferrandis. La mostra, que s’inau-
gurarà oficialment el dia 3 de
març, presenta vuit fotografies del
músic de jazz Nicholas Peyton,
que Ferrandis va fotografiar
durant el Festival de Jazz de
Granollers del 2010.
Aquesta exposició arriba després
del projecte Calàbria 50.
Interiecto Tempore, que Ferrandis
va exposar a l'aparador de la boti-
ga Krisbel. Amb aquestes accions
el fotògraf garriguenc reivindica
els aparadors com a espais per a
la difusió artística. 
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Notíc ies

L'entitat juvenil i social garriguenca
Projecte Mexcla't ha organitzat pel

proper 16 de març un concert solidari
al pavelló de Can Violí. 
A partir de dos quarts de dotze de la
nit es podrà escoltar el grup Hotel
Cochambre que està de gira amb
Cucaracha Tour. La banda de ver-
sions aposta per un xou on la música,
l'humor, la naturalitat i la participació
del públic formen, segons els crítics
“un equip imbatible dalt i sota l'esce-
nari”.  L'amor i la crítica social són
l’eix de l’espectacle dels barcelonins.
Els beneficis del concert aniran a l'as-
sociació per la salut mental El Far de

la Garriga. Aquesta entitat, que es va
crear l’any 2008, vetlla per la integra-
ció de les persones amb alguna dificul-
tat mental i per donar suport a les
seves famílies. Organitza reunions set-
manals i diversos actes durant l’any.
El mes passat El Far va organitzar
l’exposició col·lectiva “Parelles
Artístiques: Experiències creatives
per la salut mental”, que actualment i
fins el 8 d’abril es pot veure al Museu
d’Història de Catalunya. Les obres
són fruit del treball a quatre mans
entre artistes amateurs usuàries dels
serveis de salut mental i artistes pro-
fessionals. 

Concert solidari d’Hotel Cochambre
Mexcla’t recull diners per a l’associació El Far

Benvinguda al primer garriguenc
Els establiments li regalen un lot de productes

L'Ajuntament de la Garriga, amb la
col·laboració d'establiments co-
mercials, ha donat la benvinguda
al primer nadó de l'any del munici-
pi. El passat 9 de febrer el consis-
tori va oferir una recepció oficial a
Roger Arribas Pérez, que va néi-
xer el dia 6 de gener d'aquest
2012. 

Durant l'acte de benvinguda, la
família va rebre un lot de regals
gentilesa dels següents establi-
ments comercials: Badumm, Biset,
Can Borrell, Digna, El Niu,
Farmàcia Crespi, Farmàcia Suñol,
Farmàcia Comaposada, Ingrid,
Merceria Bassi, Mobel baby i
Sistres.

OA
MC

Les entrades del concert costen cinc euros

OA
MC

La Mitja i la Viladrau més fredes 

Dues de les cites esportives més
importants del calendari garri-
guenc com són la Mitja i la
Viladrau es porten a terme durant
el mes de febrer. Enguany, la 26a
edició de la Mitja, que es va fer el
passat 5 de febrer, va ser un èxit
organitzatiu, tot i els inconve-
nients de les baixes temperatures
a causa de l'onada siberiana.
El català Carles Castillejo, vigent
campió d'Espanya de marató, va
ser el guanyador, trencant amb
tots els pronòstics. Els primers
garriguencs que van arribar a la
meta van ser Francesc Marsol i
Pilar Fernández.
D’altra banda, a la travessa
Viladrau-la Garriga hi van participar
prop d’un miler de persones que
van fer part del trajecte amb tem-
peratures sota zero.
Malgrat això i que diverses parts
del recorregut estaven gelades,
l’excursió va estar sempre marcada
per un ambient popular i familiar. 

Dia Mundial de la Poesia
La Garriga se suma, un any més,
a la commemoració el Dia
Mundial de la Poesia. La placeta
de Santa Isabel es convertirà, el
proper 24 de març a dos quarts
de set de la tarda, en l’escenari
d’un recital de poemes dedicat a
Narcís Comadira amb motiu del
seu 70è aniversari.
L’activitat, organitzada per
Òmnium Cultural i l’Oficina de
Català de la Garriga, comptarà
amb la participació d’alumnes de
català del municipi, de procedèn-
cia diversa, que llegiran poemes
d’autors estrangers en la seva
llengua d’origen, així com poe-
mes de Comadira. Finalment, el
recital del Dia Mundial de la
Poesia també inclourà lectures
poètiques a càrrec d’altres perso-
nes de la Garriga. 



L’Ajuntament de la Garriga, la
Fundació Universitària Martí

l’Humà (FUMH)i l’Obra Social d’Unnim
Caixa van presentar dilluns 13 de
febrer el projecte d’outplacement que,
està ajudant veïns i veïnes del munici-
pi a trobar feina. 
Gràcies a aquest programa, un grup
de 20 persones en situació d’atur
estan rebent un itinerari personalitzat
per la seva reinserció laboral que els
permetrà augmentar les possibilitats
de trobar una feina. Les persones par-
ticipants tenen l’acompanyament d’es-
pecialistes que, al llarg dels propers sis
mesos, estudiaran la seva situació, el
seu currículum i la manera de reorien-
tar la seva carrera professional. 
El projecte d’outplacement de la
FUMH està finançat per l’Obra Social
d’Unnim Caixa. El programa també ha
comptat amb la col·laboració de
l’Ajuntament que, a través del Servei
Local d’Ocupació (SLO), ha seleccio-
nat els veïns i veïnes de la Garriga que

hi participaran, entre els quals hi ha
gent jove, gent de mitjana edat i perso-
nes nouvingudes. 
La roda de premsa va comptar amb la
presència de l’alcaldessa, Meritxell
Budó; el regidor de Promoció
Econòmica, Vicenç Guiu; el director de
la FUMH, Santiago Cucurella; el res-
ponsable de l’Aula d’Empreses de la

FUMH, Jordi Salayet. També hi va ser
present un representant d’Obra Social
d’Unnim Caixa. 
Aquest projecte és fruit del treball con-
junt que s’està portant a terme entre
Ajuntament i FUMH. Aquest front comú
entre el consistori i la fundació vol tenir
continuïtat durant aquesta legislatura a
través de diverses col·laboracions.
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S’impulsen sessions d’outplacement per a persones aturades
És fruit del treball conjunt entre Ajuntament, FUMH i l’Obra Social d’Unnim

OA
MC

Front comú d’administració i sector privat per combatre la crisi

El programa “Tu tries” se centra en l’ocupació del jovent

Com cada mes de març,
l’Ajuntament enceta el Tu tries, un
programa d’activitats adreçades a
l’orientació acadèmica i la transició
de l’escola al món laboral pels joves
de la Garriga. Aquest paquet inclou
una sèrie d’activitats ja consolidades
que realitzen les tècniques munici-
pals als instituts i al Punt

d’Informació Juvenil.
Enguany l’ocupació és l’eix principal
d’aquest paquet. En destaca la
col·laboració amb l’Oficina Jove del
Vallès Oriental que realitzarà dife-
rents tallers orientats a la recerca de
feina per joves i ofereix la Borsa d’o-
fertes de feina que cada setmana es
renova al Punt d’informació Juvenil.

Les diferents activitats del programa
com poden ser les visites guiades als
centres públics implicats en la transi-
ció escola- treball, les xerrades d’es-
tudis a l’estranger o d’exalumnes i el
fòrum de carreres universitàries es
treballen directament als instituts i a
través de l’espai del Punt Juvenil.
Aquest servei també oferirà de
manera exclusiva durant el mes de
març, un servei d’orientació acadè-
mica i laboral personalitzat que
inclourà visites guiades a l’exposició
de Granollers “Fira Guia’t” i el mono-
gràfic “Aprèn a fer un currículum” tots
els dilluns. El Punt també organitza
el curs de Monitor de lleure infantil i
juvenil intensiu de Setmana Santa,
que començarà el 31 de març. 
Igualment, i durant tot l’any, l’oficina
del Punt d’Informació ofereix asses-
sorament per a la recerca de feina i
diferents monogràfics.

Àr
ea
 de
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Es faran diverses xerrades als instituts i activitats al Casal de Joves
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Gran afluència de públic a la 1a Fira de la Botifarra

L’èxit de participació va marcar, els
passats 11 i 12 de febrer, la 1a Fira

de la Botifarra de la Garriga. Al llarg
dels dos dies, el poble va rebre una
gran afluència de públic, que va poder
visitar els diversos estands ubicats a
la plaça de Can Dachs i, a més, gau-
dir d’un conjunt de propostes lúdiques
i culturals. 
La Fira de la Botifarra va ser un esde-
veniment inèdit amb un objectiu clar:
promoure el comerç local i promocionar
el municipi.  Hi van participat cansalade-
ries locals, establiments de productes de

proximitat i productors locals i comar-
cals, i també hi van col·laborar els sec-
tors de la restauració, de menjars prepa-
rats, l’Agrupació de Serveis i
Comerciants (ASIC) i l’Associació de
Comerciants, Empresaris i Professionals
de la Garriga (Aprop). La fira la va
organitzar l’Ajuntament de la Garriga
amb el suport de la Diputació de
Barcelona. 
A més de conèixer l’oferta de les xar-
cuteries i els establiments participants,
el públic visitant també va poder des-
cobrir els principals atractius turístics i

l’oferta gastronòmica de la Garriga.
Durant els dos dies, l’estand institucio-
nal va rebre més de 1500 visites i va
repartir un informació turística del
poble i de la comarca. 
Des de l’Ajuntament, la valoració d’a-
questa primera ediicó de la Fira de la
Botfarra ha estat molt positiva, ja que
es considera que ha permès assolir els
objectius de promoció que es perse-
guien. El consistori ja ha anunciat que
espera poder tornar a celebrar una
segona edició de l’esdeveniment de
cara a l’any 2013.

L’esdeveniment rep un allau de visitants i  satisfà els establiments participants
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Un ampli programa d’activitats completa l’oferta gastronòmica de la fira
La Fira de la Botifarra va comptar amb un tot un progra-
ma d’activitats complementàries. Entre les propostes lúdi-
ques i culturals van destacar la presentació del llibre
Corpus Culinari Català, el receptari més complet de la
gastronomia catalana, i els concursos de dibuix infantil i
de coques de botifarra. 
Els dibuixos premiats al concurs infantil van ser els de
Jana Montoya, Víctor Escos i Carla Castelló.  Pel que fa
al concurs de coques, es va premiar les receptes de Neus
Marrodan (coca més bona), Xavier Martí (coca més origi-
nal) i J. Miquel Piñol (coca més ben presentada).  També
va tenir una molt bona acollida el tast de pinxos de l’ASIC
que, durant els dos dies de la fira, va repartir més de
1.200 pinxos entre el públic assistent. 
Una altra proposta cultural va arribar de la mà de
l’Associació Cultural Corpus la Garriga, que diumenge
al matí va guarnir el carrer del Centre amb una catifa de
flors inspirada en el cartell de la fira. La Fira de la

Botifarra també va portar altres iniciatives, com el tastet
de botifarres i productes derivats o el Platillo de
Botifarra, que es va servir als establiments de restaura-
ció i de menjar preparat participants al llarg de tota la
setmana. 

Propostes lúdiques i culturals amb gust d’embotits
OA

MC

La plaça de Can Dachs va ser l’escenari de la fira. La botifarra, protagonista indiscutible de les jornades



Els Pineclons amb Star Wars van guanyar la categoria A
del concurs de Carnestoltes, que es va fer el passat 18 de
febrer i faran el pregó de l'any que ve.  El jurat va valorar
la coreografia del nombrós grup i sobretot la decoració de

la carrossa.

Resultats Grup A
1.-Pineclons amb Star Wars
2.-La vie en tagarose amb Je vois la vie en
rose
3.- Estressats amb Els Desentunats

Els Pineclons i els Catxondos, millors comparses del 2012

El diumenge 19 una llarga processó va recórrer els carrers
de la Garriga per acomiadar el rei Carnestoltes. La proces-
só va començar a la plaça de l'Església i va acabar a la
plaça del Silenci, on es va encendre una gran foguera i es
va cremar el rei.  Durant la cerimònia també es va celebrar
l'enterrament de la sardina, on els infants van cremar les
sardines de paper que havien confeccionat en un taller a la
plaça de l'Església. 
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Tallers, l’enterrament i una swing session van complementar el Carnestoltes
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Pel que fa a la categoria B, el primer premi se'l van
emportar Els Catxondos del Turó amb Super Mariano
Bross. La diversitat de personatges (Marios, princeses,
comandaments de Wii, bales...) i la coreografia van
aconseguir enlluernar el jurat i el públic que hi havia al
llarg del recorregut. 

Resultats Grup B
1-Els Catxondos del Turó amb Super Mariano Bross
2-UE La Garriga amb 50è Aniversari
3-Blancaneus i els 7 nans amb Contes de Fades

En total, més de 600 persones van participar a la rua
d'aquest any, en que també hi van haver dos premis
individuals, patrocinats pel Balneari Blancafort, a la
parella de la Gallina Caponata i als de la Calavera.

Desenes de parelles van omplir la plaça de l'Església diumenge 19 de
febrer per ballar a ritme de swing. A l'activitat hi van participar moltes
parelles que, a més de concursar entre elles, van fer una demostració
d'aquest estil de ball que va néixer als Estats Units als anys 20.
A la tarda, al Teatre de la Garriga, es va celebrar un taller per aprendre
a ballar lindy hop. Aquestes activitats van ser organitzades per Ball a la
Carta, l'Ajuntament de la Garriga, Little Italy i Bar la Plaça. 
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La conservació, l’eficiència i l’equitat són tres principis claus de la Nova Cultura de l’Aigua

Inici de la campanya “La Garriga també estalvia aigua”
Una exposició, una xerrada i altres accions recorden el valor del recurs natural

Sanejament dels arbres del Passeig
Segueix la recuperació iniciada l’any 2010
El Passeig encara una nova etapa del
projecte de sanejament dels plata-
ners que va començar el 2010. Des
del final de febrer, s’està actuant en
els plataners del tram 9 del Passeig,
des del carrer de Guifré fins al carrer
de Can Nualart, on s’han detectat
arbres amb alteracions estructurals
molt greus que caldrà substituir.
També es preveu plantar nous exem-
plars en els escossells que es troben
buits. Un cop acabada aquesta etapa
es passarà a treballar als trams 1 i 2,
entre els carrers de Caselles i la Mina,

on també cal substituir arbrat, tot i que
en menor quantitat. 
Els treballs per millorar l’estat dels
arbres del Passeig consisteixen en
una poda de seguretat, així com en la
tala i la substitució d’aquells exem-
plars amb un pitjor estat. Per plantar
nous exemplars amb garanties d’un
desenvolupament òptim és necessari
renovar el subsòl. Per això el projecte
inclou l’aixecament de l’enllosat de
pedra vermella dels marges del
Passeig, que permetrà que la terra
s’airegi i estigui en bones condicions. 

Dip
uta

ció
 de

 B
arc

elo
na

Aprofundir en el coneixement dels pro-
blemes relacionats amb el subminis-

trament d’aigua potable i conscienciar la
població sobre la importància de la con-
servació d’aquest recurs. Aquests són els
dos objectius principals de la campanya
“La Garriga també estalvia aigua”, que se
celebrarà aquest mes amb motiu del Dia
Internacional de l’Aigua (22 març). La
campanya, que compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona i l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), és una de les
accions que impulsa l’Ajuntament com a
membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat.
La iniciativa portarà a la Garriga l’exposi-
ció “Nova Cultura de l’Aigua”, que es
podrà visitar del 13 al 18 de març a la Sala
Andreu Dameson i Aspa. Aquesta mostra
repassa els principis de conservació, efi-
ciència i equitat que defensa la Nova

Cultura de l’Aigua i, alhora, explica la
implicació de  la ciutadania i les adminis-
tracions públiques en aquest moviment.
De cara al dia 15 de març tothom que
ho vulgui podrà assistir a la xerrada
“Com estalviar aigua a casa i reduir-ne
la factura”, que es farà a dos quarts de
vuit del vespre a la Sala de Plens.
L’acte anirà a càrrec de personal expert
de la Diputació i el públic podrà partici-
par-hi activament. Des de l’organització
es demana que les persones que assis-
teixin a la xerrada portin una còpia de les
seves factures de consum d’aigua. La
idea és fer el seguiment de diversos
casos particulars i tornar a revisar les
factures al cap d’un any per comprovar si
s’ha estalviat aigua i diners. El públic
rebrà un exemplar de La guia per a l’es-
talvi d’aigua domèstica i un mecanisme
d’estalvi d’aigua per a aixetes i dutxes. 

Tant la xerrada com l’exposició són
dues activitats obertes al públic en
general. Des de l’Ajuntament, però, es
treballarà per apropar la programació a
les escoles i instituts del municipi per
contribuir a la sensibilització dels sec-
tors més joves de la població.  

Sistema reductor per a aixetes
Al llarg de la campanya “La Garriga
també estalvia aigua” es repartiran 500
unitats d’uns petits mecanismes per
reduir l’aigua de les aixetes. Els siste-
mes es podran obtenir a la xerrada del
dia 15 i a la Sala d’Exposicions  Andreu
Dameson el dia 17 al matí. També se’n
proporcionaran  a les perruqueries del
poble, que són establiments amb un
consum d’aigua significatiu. 
Tota la informació de la campanya es pot
seguir a Twitter a través @XarxaSost.

Manteniment al Malhivern 
Durant el mes de febrer s’han dut a
terme actuacions de millora i de
manteniment al Malhivern, on
s’han retirat arbres mort i arbres
amb la brancada molt malmesa.
S’ha fet una aclarida selectiva per
donar més espai a la resta d’arbres
i s’ha deixat una part de la branca-
da sobre el terreny per millorar les
condicions del sòl i evitar l’erosió
pel pas freqüent d’animals i perso-
nes. El mal estat del sòl del
Malhivern ja es va detectar al Pla
de protecció de patrimoni del 2007.
Properament també es faran tas-
ques de desbrossament al barri
de Gallicant.
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Comença la prohibició de fer foc  

Bon ritme de les obres de Serveis Socials
Les noves oficines seran als baixos de la biblioteca

Les obres als baixos de la biblioteca,
situats al carrer de Sant Francesc,

avancen a bon ritme. L’espai s’està
reformant per adaptar-lo al seu nou ús
i convertir-lo en la seu de les oficines
de les àrees d’Acció Social,
Cooperació, Polítiques d’Igualtat i
Salut Pública. També acollirà el Punt
d’Atenció per a Dones sobre Igualtat
d’oportunitats (PADI).   
Durant els treballs s’ha creat una
zona de treball comú, una àrea d’a-
tenció personalitzada i una sala d’u-

sos múltiples. També s’han remodelat
els lavabos per adaptar-los a la nor-
mativa vigent. Les obres van comen-
çar l’última setmana de gener i s’es-
pera que finalitzin a mitjans del mes
de març.
El trasllat d’aquests serveis munici-
pals als baixos de la biblioteca arriba
després que l’Ajuntament hagi deixat
el lloguer del local de Benestar
Social, al carrer de Samalús, que
suposava una despesa de 30.000
euros anuals. 

El Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural ha avançat la prohibi-
ció de fer foc en zones forestals per
alt risc d'incendi.La prohibició de fer
foc al bosc va històricament del 15
de març al 15 d’octubre, però aquest
any, de manera excepcional, s’esta-
bleixen unes mesures extraordinà-
ries per prevenir els incendis fores-
tals que han fet avançar la prohibició
al dia 15 de febrer. 
Les causes d’aquesta situació estan
relacionades amb la manca de plu-
ges. Mentre no millorin les condicions
de la vegetació es preveu que el nivell
de perill d’incendi continuï assolint

sovint valors alts, fins i tot molts alts en
els dies més desfavorables.
Així, des del passat 15 de febrer
queda prohibit encendre cap tipus de
foc en zones forestals, ja sigui amb
fogons de gas o barbacoes de qual-
sevol mena. De la mateixa manera,
no es pot fer foc en els terrenys fores-
tals, estiguin o no poblats d'espècies
arbòries, ni a la franja de 500 metres
que els envolta en aquelles comar-
ques amb més risc d'incendi.
Per a qualsevol emergència es pot
trucar al número 112. Més informa-
ció a la pàgina web de la
Generalitat (www.gencat.cat) i a
#emergenciescat. 

L’espai s’ha reestructurat per adaptar-lo als nous usos

Consells per a revisions de gas
La Policia Local recorda que cal
anar en compte a l’hora de rebre
de fer les revisions de gas a
casa. Entre d’altres consells, es
recomana desconfiar de les visi-
tes inesperades d’empreses ins-
tal·ladores de gas natural si
abans no s’ha sol·licitat expres-
sament el seu servei. 
Per no ser víctimes d’enganys
una bona mesura és sol·licitar
sempre el carnet oficial professio-
nal, demanar que la persona s’a-
crediti  com a instal·ladora de gas
autoritzada per la Generalitat.
La revisió de gas natural es fa
cada cinc anys per persones
acreditades per l’empresa distri-
buïdora de gas, que ha de
comunicar als veïns de la finca,
uns dies abans, quin dia passa-
rà a fer-la. Sempre cal compro-
var la data de la darrera revisió
per saber per quan es preveu la
propera. 
Pel que fa al gas butà, la revisió
periòdica s’ha de fer casa cinc
anys i s’ha de sol·licitar a una
empresa instal·ladora d gas de
confiança. També és aconsellable
demanar un pressupost detallat i
complet abans de la realització
del servei i comparar preus.

Mesures extraordinàries per la manca de pluges
Ordre del dia del Ple de febrer
1. Aprovació de l’acta de la ses-
sió anterior
2. Despatx d'Ofici
3. Desestimació de les al·lega-
cions i aprovació definitiva del
pressupost general consolidat de
l'Ajuntament de la Garriga per a
l'exercici 2012, juntament amb la
plantilla de personal
4. Resolució de les al·legacions
i aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla
general per ampliació d'usos a
les zones A1, A5, A10 i A12 
5. Mocions
6. Precs i Preguntes
7. Donar compte al Ple d'as-
sumptes de l'equip de govern

Més info a www.lagarriga.cat

OA
MC
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Valoració Fira de la Botifarra
El passat dissabte 11 i diumenge 12 de
Febrer vam celebrar la primera fira de la
botifarra de la Garriga, fira que, quan vam
decidir promoure i organitzar des de l’ajunta-
ment, ho vam fer amb dos grans objectius a
assolir:
- la promoció i el suport a un producte, la
botifarra (i per extensió, a tot un sector de
xarcuteries, cansaladeries, carnisseries i
sector alimentari de proximitat en general)
singular i característic de la Garriga. 
- i des de la visió transversal de la promoció
i dinamització económica que sempre hem
defensat, aprofitar l’esdeveniment per pro-
mocionar la Garriga, per atraure nous visi-
tants, perque aquests (i evidentment també
tots els garriguencs)  coneixessin millor el
nostre poble, el que hi fem, el que hi tenim i
el que podem oferir; en definitiva, fer promo-
ció de la Garriga.
Passada la fira, i a falta de dades mes con-
cretes que estem recollint, la valorem molt
postivament, per tres grans motius:
- la satisfacció de xarcuters, botigues i pro-
ductors participants, tant per la notorietat i el
coneixement que els ha donat la fira com
per la difusió i vendes dels productes ofer-
tats
- la satisfacció del sector de la restauració,
tant per l’exit de la oferta culinaria relativa a
la botifarra creada especialmente per la oca-
sió, com per la afluencia de clients (molts
d’ells nous) als establiments
- la molt bona afluencia de visitants tant dis-
sabte (tot i l’intens fred que ens va tocar patir
a tots els que hi érem) com especialment
diumenge matí, cosa que en bona mesura
hauria de permetre, entre d’altres, la dina-
mització de comerç i l’activitat económica en
general de la Garriga
En definitiva, considerem que hem assolit
en gran mesura els dos grans objectius que
ens vam marcar a l’inici. I per això i per la
satisfacció de la feina ben feta, ja ens hem
posat a planificar per l’any vinent la 2a Fira
de la Botifarra de la Garriga, millorant-ne
deficiencies de la primera, recollint propos-
tes de millora i de noves activitats comple-
mentaries, però sempre amb la doble óptica
de promoció del producte que li dona nom i
promoció económica, gastronomica, cultural
i patrimonial de la Garriga. 
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Ens trobem amb uns moments compli-
cats per totes les persones treballadores
i també per a les que treballen a les admi-
nistracions públiques. És paradoxal: per
una banda esperem serveis excel·lents,
eficients i àgils i per l’altra ens trobem
amb una situació de manca de recur-
sos que s’acostumen a traslladar a la
principal partida de despesa dels ajun-
taments i les administracions públi-
ques, el personal.
A la Garriga hem volgut treballar ja d’inici
amb una perspectiva realista, de millora i
no de retallades, i és per això que Acord
Independentista per la Garriga ja ens pre-
sentavem a les eleccions amb la voluntat
de modernitzar l’administració pública
essent conscients de la situació econòmi-
ca en què ens trobem. Aquest és un
àmbit on la ciutadania només rep el resul-
tat final i difícilment segueix l’evolució de
com es canvia una organització per dins.
En això estem treballant des de tres pers-
pectives: mantenir els serveis que s’ofe-
reix a la ciutadania, fent processos més
àgils, més transparents i més abocats a
fer més fácil la relació de la ciutadania
amb l’ajuntament – per exemple amb les
millores empreses a l’àrea d’urbanisme;
millorar l’organització interna per afavorir
mecanismes més clars de distribució de
tasques i sobretot de planificació de pro-
jectes transversals, que són els que més
costen a totes les administracions públi-
ques, - creant la figura dels caps de ser-
veis a partir de personal intern i no con-
tractant ningú extern per millorar proces-
sos; i finalment donar instruments a la
ciutadania però també als treballadors
d’avaluació i millora dels canvis organit-
zatius i de processos – implicant als tre-
balladors en l’avaluació i propostes de
millora i a la ciutadania en enquestes de
satisfacció. 
Així doncs transparència, eficàcia, agili-
tat, tan a nivell intern com de relació amb
la ciutadania, que és a qui servim. Millora
de la gestió interna que sempre té costos,
és clar, ja que tot canvi produeix incògni-
tes, i que s’han de viure amb voluntat
constructiva. Apliquem millores i apre-
nem dels canvis, en aquests moments
creiem que és l’equació adecuada.          

Jordi Perales, 
Albert Benzekry i Neus Marrodan

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

El consistori municipal de la
Garriga està format per  5
regidores i 12 regidors, agru-
pats en sis grups polítics
municipals: CiU, Acord, SI,
PSC, ICV i PP.

Aquest és l’espai d’El Garric
dedicat als grups polítics
municipals.

El tema d’aquesta secció és
lliure i cada grup escriu sobre
allò que considera interessant
compartir amb la ciutadania. 

Aquestes pàgines, doncs, són
també un reflex de l’actualitat
política, social i cultural de la
Garriga.
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El nombre de catalans partidaris de la
independència ha anat creixent de
manera imparable fins a situar-se,
segons les enquestes més recents, en
un 54%. Aquest creixement, que tindrà
continuïtat els propers anys, es caracte-
ritza per la seva transversalitat, com no
podia ser d’altra manera. Al comença-
ment de la transició democràtica (anys
setanta- vuitanta) l’accent es posava en
les qüestions identitàries, mentre que les
raons econòmiques han anat guanyant
pes a finals dels noranta. Darrerament
s’han afegit els defensors de la cultura i
la llengua catalanes, i la sentència del
TC contra l’Estatut de 2006 ha fet que
molts catalans hagin sortit de l’armari per
raons de dignitat personal i col.letiva:
més d’un milió de manifestants van
expressar el 10 de juliol de 2010 amb el
crit “som una nació, nosaltres decidim”.
Amb tot, els polítics catalans ens demos-
tren cada dia que estan absolutament
fora de joc. ERC ha pagat cara la seva
traïció per prendre part en l’autonomis-
me decadent i no reacciona als succes-
sius càstigs electorals. El PSC ha llençat
uns anys decisius amb una nefasta
acció de govern i segueix mantenint una
deplorable gestió del catalanisme polític.
Finalment, Convergència i Unió està
abocada a una nova desfeta històrica,
no tant per les retallades pressupostà-
ries com per la seva nova aliança amb el
Partit Popular. Tan sols Solidaritat
Catalana defensa l’Estat propi enfront
l’obsessió castellana d’esborrar la nació
catalana i davant l’imminent fallida eco-
nòmica de la Generalitat, doncs cap país
del món no pot sostenir que els seus ciu-
tadans i empresaris paguin impostos per
50.000 milions d’euros i que 20.000
milions d’euros se’ls quedin uns altres i
no tornin mai més. 
El proper 17 de març el diputat Antoni
Strubell ens explicarà a la Garriga com
amb l’Estat propi no caldrien retallades i
com es podrien garantir l’ensenyament,
la sanitat i la igualtat social, així com
donar suport a les empreses, invertir en
recerca i innovació i mostrar la cultura, el
talent i la solidaritat de Catalunya al món
sencer.

Fa uns dies la Garriga va acollir la 1a. Fira
de la Botifarra, un producte dels que ano-
menem singulars de la nostra població. Un
èxit si ens fixem en els visitants que van
venir per tastar-ne un tros o gaudir de les
paradetes que van instal•lar els comerços
locals. Des del PSC ens felicitem per
aquesta iniciativa, ja engegada durant l’an-
terior legislatura, ja que, a més de poten-
ciar aquest producte com un tret identitari
garriguenc, també ajuda a fomentar el tei-
xit econòmic del nostre municipi. 
Malauradament, però,  l’equip de govern
ha fet que un altre dels productes de la
Garriga, la fusta i el moble, no ocupi, de
moment, cap mena de protagonisme. Si
una cosa ha distingit la indústria garri-
guenca és el sector de la fusta. I no
només a nivell industrial, sinó també a
nivell formatiu. Però enguany sembla que
l’Equip de Govern s’hagi oblidat de tot el
teixit econòmic i social que mou aquest
sector i hagi deixat de banda els actes
commemoratius de la Setmana de la
Fusta. A pocs dies vista de Sant Josep, el
seu patró, la manca de concreció en els
pressupostos i la no previsió de partides
definides per a potenciar aquest sector
fan que, a hores d’ara, ni la ciutadania, ni
els sectors interessats, ni l'oposició, cone-
guem quines seran les accions proposa-
des en aquest tema. El que fa uns anys
era molt important i una peça fonamental
per a aquest sector econòmic i social del
nostre municipi, sembla haver passat a l’o-
blit sense ni tan sols voler-ne parlar. Cal
recordar, a més, que aquest és un dels
sectors més castigats per la crisi econòmi-
ca, ja que la davallada important que han
patit les vendes d’habitatge ha afectat
directament el sector del Moble.
Per aquest motiu, des d’aquestes línies
volem emplaçar l’Equip de Govern a con-
vocar la mesa del Teixit Econòmic, que
tant reclamaven quan estaven a l’oposi-
ció, per tal de buscar i promoure actua-
cions en el sentit del foment de la promo-
ció econòmica del sector de la fusta i el
moble del nostre municipi. Perquè, en
temps de crisi, les idees i propostes són el
més important. I perquè des del PSC
creiem que només així farem una Garriga
millor.
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Josep Oliveras
Sergi Serrano

Neus Bulbena
Joan Bou

Un escenari desolador

A finals de febrer, aprofitant la bonan-
ça després del fred sever, hem pas-
sejat pel bosc del Malhivern. No
qüestionem que es tracta d’un espai
privat, i que els seus propietaris
poden fer-hi, amb les limitacions
legals que s’escaiguin, el que consi-
derin més oportú. No qüestionem
que és pertinent un cert manteniment
i gestió de la massa forestal, i que
aquest bosc tan estimat, escenari
natural, des de fa molts i molts anys,
de les nostres vides i de les dels nos-
tres fills, pares i avis, potser necessi-
tava una bona repassada. No prete-
nem ser més papistes que el Papa, ni
donar lliçons a ningú. Però a finals de
febrer hem passejat pel bosc del
Malhivern i el paisatge ens ha sem-
blat desolador. Al llarg d’un curt reco-
rregut, només dos o tres-cents
metros més enllà del túnel de la via
del tren, caminant des de Narcisa
Freixa i sense sortir del camí princi-
pal, hem comptat més de dues-cen-
tes cinquanta soques d’alzina, arbres
decapitats, branques tallades i cente-
nars de quilos de rames i fulles pel
terra, a banda d’una desagradable
percepció de pistes que abans no hi
eren, o de camins que no eren tan
amples, o d’alguns arbres ben macos
que han estat condemnats sense
motiu aparent mentre que d’altres,
morts o mal ferits, en canvi, seguei-
xen més o menys dempeus.
És cert que el bosc del Malhivern és
un espai privat, però no es pot oblidar
que centenars de garriguencs l’han
convertit, al llarg dels anys, en un
espai públic de passejada i esbarjo.
Hagués estat bé que l’Ajuntament
informés a la ciutadania i a la resta de
grups municipals de les dràstiques
actuacions que s’hi feien, i tenir la
certesa que es feien adequadament:
el mal de cor hi hagués estat igual-
ment, però ens haguéssim estalviat,
almenys, el desagradable sentiment
d’estar assistint a una operació, pot-
ser, desproporcionada. 

Israel Molinero
Martí Porter



a les 23h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Jam de Ball
Organitza: Ball a la carta i Ajuntament de la Garriga
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‘Dissabte 10 de març‘Dissabte 10 de març

‘Dijous 8 de març‘Dijous 8 de març

‘Dimarts 6 de març‘Dimarts 6 de març
a les 11h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes
Cal inscripció prèvia (93 113 70 31 / 610 47 78 23 -
info@visitalagarriga.cat).Inscripcions fins al 7 de març.
Organitza: ajuntaments de la Garriga, l'Ametlla 
i les Franqueses

‘Dissabte 3 de març‘Dissabte 3 de març

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “La soldadeta de plom", a càrrec de
Gerard Agustín i Xavier Vilaró 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 12h, al refugi 
Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació
Organitza: Àrea de Patrimoni i de Turisme

a les 10h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat: “La Garriga, vil·la termal i d'estiueig”
Organitza: Àrea de Patrimoni i Turisme

a les 19h, al Teatre de la Garriga
Presentació de l’Assamblea Nacional Catalana per la
Independència. Seguidament, representació de Catalans a la
romana, a càrrec del grup de teatre de l’Esplai de Gent Gran.
Organitza: ANC

a les 20h, a  l’aula 1 de l’EME
Inici de la 16a edició del Voluntariat per la Llengua
Organitza: Oficina de Català de la Garriga, Òmnium Cultural
i Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 11 de març‘Diumenge 11 de març

‘Divendres 9 de març‘Divendres 9 de març

‘Dijous 15 de març‘Dijous 15 de març

a les 19h, a la sala polivalent de Can Raspall
Dia Internacional de les Dones 2012. Conferència “Què
vol dir ser jutgessa de pau?” a càrrec de Montserrat
Rocabayera, jutgessa de pau de la Garriga
Organitza: Dones d’Ara

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: “Hey Diddle, Diddle!”
Organitza: Biblioteca Núria Albó i
Cambridge School

a les 19.30h, a la Sala de Plens 
Xerrada “Com estalviar aigua a casa i
reduir-ne la factura”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

El butlletí municipal El Garric no es fa responsable 
dels possibles canvis en els horaris d’aquesta agenda

a les 7h, a la Sínia
Sortida de l’Skiada jove a la Molina
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17h, al Casal de Joves
Dia Internacional de les Dones 2012. Tarda
de conya 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 4 de març‘Diumenge 4 de març

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Què hi faig aquí baix si sóc un àngel?
amb Tutatis i Cia. i Mariona Casanovas
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18h, a la Botiga Aromes 
Inauguració de l’exposició de fotografies
“Infusions de Jazz” de Ramon Ferrandis
Organitza: Botiga Aromes

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Dia Internacional de les Dones 2012. Conferència
“Dones en un país hostil”, a càrrec de Nàdia
Guhlham, autora del llibre El secret del meu
turbant (Premi Prudenci Bertrana) 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 19h, a l’Auditori de l’Escola de Música
2n Concert del 8è Cicle de Joves Intèrprets amb
els Joves Músics de l'Escola de Música d'Olot
Organitza: Escola Municipal de Música Josep
Aymerich

‘Dimecres 7 de març‘Dimecres 7 de març

a les 20h, a la Sala de Plens 
Reunió de la Comissió de Festa Major
Organitza:  Ajuntament de la Garriga

a les 19h, al Teatre de la Garriga
1r Concert del 8è Cicle de Joves Intèrprets amb
"Les nostres orquestres" a càrrec de les orques-
tres de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

a les 19h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: converses en
anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

als centres educatius del municipi
Jornades de portes obertes dels centres educatius
Més informació a l’EME i a la web municipal

‘del 7 al 18 de març‘del 7 al 18 de març

‘Dimarts 13 de març‘Dimarts 13 de març
a les 17h, a la Sala d’Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició “Nova Cultura de l’Aigua” 
Fins al 18 de març. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga



a les 20.30h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
3r Concert del 8è Cicle de Joves Intèrprets
amb el grup Combos de l'Escola de Música-
Conservatori de Granollers i Jam Session
Organitza: Escola Municipal de Música Josep
Aymerich
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a les 21.30h, a la capella del Santíssim de l’Església
Parroquial
Festival Còclea. Concert A tres! a càrrec
del grup Una Cosa Rara  
Organitza: Viqui Amador i Cor Sarabanda

‘Dimecres 21 de març‘Dimecres 21 de març

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Voces, amb Associació En Escena
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 25 de març‘Diumenge 25 de març
a les 18h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Xerrada "Els pressupostos de l'Estat Propi", a càrrec
d'Antoni Strubell i Emili Valderes
Organitza: Solidaritat per la Independència la Garriga

a les 20h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament
Reunió informativa sobre el Mercat de la Cultura, amb
persones creadores i artistes de la Garriga 
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

‘Dimarts 20 de març‘Dimarts 20 de març

‘Dissabte 17 de març‘Dissabte 17 de març

a les 18h, a la sala d’Actes de la Biblioteca
Tarda de Jocs de Taula
Organitza: Dones d’Ara

a les 18h, al Teatre de la Garriga
I per què? amb la Cia El Replà
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Pati
Mòbil

‘Divendres 16 de març‘Divendres 16 de març

a les 19h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament
Ple municipal. Al final de la sessió, lectura del
Manifest del Dia Internacional de les Dones:
Liderant el present, construint el futur. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 23.30h, al pavelló de Can Violí
Concert solidari per al Far, amb l'actuació
del grup Hotel Cochambre  
Organitza: Mexcla’t

a les 18h, a la sala polivalent de Can Raspall
Dia Internacional de les Dones 2012. Conferència sobre
Tres guinees, de Virginia Wolf, a càrrec de
Marta Pessarrodona
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dissabte 24 de març‘Dissabte 24 de març

al matí, a l’escola Puiggraciós
Dia Internacional de les Dones 2012. Taller
“El príncep-príncep i la princesa-princesa i
el mirall màgic” a càrrec de Fil a l’agulla
Organitza:  Ajuntament de la Garriga

‘Dijous 22 de març‘Dijous 22 de març
a les 19h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: converses en anglès.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

‘Divendres 23 de març‘Divendres 23 de març
a les 19h, a l’Auditori de l’Escola de Música
4t Concert del 8è Cicle de Joves Intèrprets amb
el Quartet amb flauta del Conservatori Superior de
Música del Liceu
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

a les 22h, al local social del CEG
Projecció de l’audiovisual: Montblanc
Organitza: CEG

a les 18h, a la Fundació Maurí
Inauguració de l’exposició “Capelletes de visita domiciliària”
Horari: de 18 a 20 hores. Fins al 30 de març.
Organitza: Fundació Maurí

a les 12h, des dels Pinetons
Diada dels Tres Tombs
Organitza: Associació Els Tres Tombs

‘Dimarts 27 de març‘Dimarts 27 de març
a les 20h, a l’Auditori de l’Escola de Música
8è Cicle de Joves Intèrprets. Projecció del docu-
mental Im Kreiss i col·loqui a càrrec de les autores
Agnès Pedrols i Júlia Obiols
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

‘Dimecres 28 de març‘Dimecres 28 de març

‘Dijous 29 de març‘Dijous 29 de març
a les 19h, a l’Auditori de l’Escola de Música
5è Concert del 8è Cicle de Joves Intèrprets amb
joves instrumentistes de l'Escola de Música-
Conservatori de Granollers
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

a les 18.30h, a la placeta de Santa Isabel
Recital amb motiu del Dia Mundial de la Poesia
Organitza: Òmnium Cultural i Oficina de Català de la Garriga

de les 10 a les 13,30h, a la Sala d’Exposicions Andreu Dameson
Lliurament de mecanismes d’estalvi d’aigua 
Organitza: Ajuntament de la Garriga



l ’ E n t r e v i s t a

Tres guinees relaciona el patriarcat amb la guerra i amb
el militarisme feixista dels anys trenta. Per què, segons
Woolf, la guerra és cosa dels homes i no de les dones?
L’obra té un missatge claríssim: si en comptes de comprar
tantes armes féssim més universitats i, a més a més, les
dones hi poguessin anar, aniríem molt millor.  Ara les dones
ja anem a la guerra, però Woolf parlava l’any 1938. 

El paper de la dona dins de la societat és un tema que
Woolf plasma en tota la seva obra. Hi ha punts en comú
entre obres com Una cambra pròpia i Tres guinees? 
Sí, i tant. A Una cambra pròpia parla sobre què necessita la
dona per escriure, per ser artista. Segons Woolf necessita
una petita renda i una cambra pròpia. El llibre explica el cas
de Jane Austen, que treballava a la sala d’estar familiar amb
un paper assecant a prop per poder tapar el que escrivia
quan algú s’apropava. Woolf creia que, d’aquesta manera,
una dona ho tenia molt difícil per poder escriure i ser una
professional de les lletres! Però Tres guinees és una obra
que va més enllà del feminisme, de la pau... Parla, per
exemple, de la prostitució intel·lectual.

En què consisteix aquest concepte?
És un concepte molt interessant... El trobem, per exemple,
en un periodista que té fills i que, per guanyar diners, escriu
un article al matí, un altre a la tarda i un altre al vespre.
Escriu sense parar, parla de qualsevol cosa, i ho fa només
per guanyar diners. Per Woolf això és una manera de pros-
tituir-se intel·lectualment. Tres guinees és un llibre molt ric
pel que fa a suggeriments. Més que afirmacions, el que fa,
són propostes.

A Tres guinees l’autora predica canvis necessaris per
una igualtat real entre homes i dones que, encara ara, no
s’han produït... 
Sí, un dels canvis que reivindicava era la igualtat de sous.
Això ho deia l’any 1938 i avui, al 2012, aquesta igualtat
encara no existeix. Una altra mostra d’aquesta desigualtat

es dóna als mitjans de comunicació. Les dones hi tenim
accés però, quan hi ha una tertúlia i es necessiten figures
expertes, només es conviden homes. Això passa, entre
molts d’altres, als programes sobre les eleccions.

Segueix sent vigent, avui en dia, la filosofia i el pensa-
ment de Virgina Woolf?  
Absolutament. Woolf era una gran creadora, una novel·lista,
i això fa que el llibre Tres guinees es llegeixi com si l’hagués
escrit abans d’ahir. Woolf sempre és referència en tots els
estudis sobre la dona que surten encara ara. Sempre serà
un referent, d’una manera o d’una altra. Sort que hi ha
hagut gent com ella. Si hi ha dones que han arribat fins on
han arribat és perquè darrere seu hi ha hagut dones com
Virgina Woolf. 

Què és el que més admira d’aquesta escriptora?
La dedicació absoluta cap al seu art. I la seva capacitat men-
tal, de raonament.

Creu que Woolf s’esperava que al segle XXI la situació
de la dona encara no fos de normalitat? 
Francament, no sé què s’esperava ella. Però la realitat és la
que és i encara ens cal el seu missatge. Falta decència, ras
i curt. Hem d’exigir-la als que ens manen, i hem de practi-
car-la tots, homes i dones. No hem d’abaixar la guàrdia. 

Programar un Dia Internacional de les Dones contri-
bueix a avançar en aquest sentit?
Sí, tot ajuda. Tothom ha tingut moments de descoberta.
Per mi, llegir Una cambra pròpia, als anys seixanta, va
ser una fita, de la mateixa manera que també ho va ser
llegir El segon sexe, de Simone de Beauvoir. Potser hi ha
alguna persona que no ha sentit parlar mai de Virginia
Woolf ni de les seves idees i que, el fet que jo li apropi a
través de la xerrada del dia 17, li servirà d’alguna cosa.
Organitzar actes com aquests ajuda. No ens hem de
deturar, però, en un dia.

MARTA PESSARRODONA, poetessa i crítica literària
Ha prologat i traduït al català el llibre Tres guinees, de Virgina Woolf, que presentarà a la Garriga el 17 de març

Marta Pessarrodona (Terrassa, 1947) és poetessa i
crítica literària. Té diversos treballs sobre Virginia
Woolf i el grup de Bloomsbury, i ha traduït Susan
Sontag, Doris Lessing, Erica Jong, Simone de
Beauvoir i Marguerite Duras. L’any 2011 va ser guar-
donada amb el Premi Nacional de Literatura pel poe-
mari Animals i plantes i els assajos França: gener
1939. La cultura catalana exiliada i L'exili violeta.
Recentment ha prologat i traduït Tres guinees (Angle
Editorial), de Virgina Woolf. En aquesta obra, fins ara
inèdita en català, Woolf posa de manifest la violència
del sistema patriarcal en oposició a la cultura de la
dona, que relaciona amb la cultura de la pau.

“La filosofia de Virgina Woolf és plenament vigent”

Pessarrodona va rebre el Premi Nacional de Literatura
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