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E n  p o r t a d a

L’encesa de llums marcarà l’inici de les festes nadalenques
Activitats lúdiques i culturals reforcen la campanya comercial del poble

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Creiem que cal recuperar la singularitat de la Garriga per tornar a ser un municipi de referència. Treballem per promocionar el
nostre municipi entre els garriguencs i garriguenques i també amb la resta de la comarca. Combinar la iniciativa pública amb la pri-
vada estem segurs que donarà més resultats que si anem per separat”.
Acord: “El cicle de Nadal ha de marcar el principi d'una recuperació econòmica en la que estem treballant molt a fons. Per això tirem
endavant propostes de reactivació a tots els fronts”.
SI: “Valorem molt positivament tota proposta que tingui com a objectiu incentivar el comerç del poble, però el problema econòmic és
tan greu que necessita de canvis profunds que no depenen només de l'Ajuntament”.
PSC: “Les ganes de participació dels garriguencs i garriguenques es fan paleses en l’organització d'activitats dinamitzadores d'aques-
ta època, com la cavalcada de reis.  Són necessàries les campanyes de dinamització comercial per intentar potenciar el comerç de
proximitat en aquestes dates, on es generarà gran part de la facturació anual”.
ICV: “La campanya “Quedem dissabte tarda” ens sembla una bona iniciativa. Malauradament des d'ICV creiem que l’eliminació de
l'illa de vianants del carrer Calàbria va reduir l'espai en què els vianants gaudeixen amb tranquil·litat de les compres nadalenques.”
PP: “Que les activitats i la campanya comercial i les festes nadalenques ens facin oblidar una mica la greu crisi que patim”.

La Festa de la Llum il·luminarà, el proper 7 de desembre,
els carres i les places de la Garriga. L’activitat que dona-

rà la benvinguda a les festes nadalenques i, durant tota una
tarda, omplirà el centre del poble de tallers i espectacles per
a totes les edats. La Festa començarà a les 17.30 hores
amb el concurs infantil “Decora la teva llanterna”, a la plaça
de l’Església. Tot seguit hi haurà un espectacle d’animació
infantil i, a continuació, s’encendran els llums de Nadal a tot
el municipi. L’endemà dissabte, tant al matí com a la tarda,
es farà un taller de cagatió a la plaça de Can Dahs.
Campanya comercial
La campanya comercial de Nadal enllaça amb la iniciati-
va “Quedem dissabte tarda”, impulsada des de
l’Ajuntament i les associacions ASIC i APROP. La cam-
panya, que s’ha dut a terme de l’11 de novembre a l’1 de
desembre, pretenia dinamitzar el comerç durant el cap de
setmana a través de nombrosos descomptes i promo-
cions per al públic, animació al carrer i sorteigs entre les
persones que fessin les seves compres al municipi. Els

bons resultats de l’actuació fan preveure la seva continuï-
tat un cop passades les festes.
I de cara a aquests dies, l’ASIC repetirà la campanya “Per
Nadal, la Garriga et dóna més”, en què repartirà més de
35.000 sobres sorpresa amb premis per a les persones que
comprin als comerços associats. Des d’APROP també s’ofe-
riran obsequis i promocions per incentivar les compres
durant la campanya de Nadal.
Tallers i jocs
Una de les activitats més esperades per als més petits és el
Parc de Jocs, que del 20 al 30 de desembre convertirà la
plaça de Can Dachs en un espai ple de propostes lúdiques i
educatives. El parc serà obert a tots els infants que vulguin
jugar i passar una bona estona al bell mig del poble.
I d’altra banda, els dies 3 i 4 de gener, a la Sala Andreu
Dameson, l’Escola Municipal d’Art i Disseny organitzarà el
tradicional Taller de Fanalets, en què els nens i nenes de la
Garriga podran confeccionar els seu propi fanalet per rebre
els Reis de l’Orient. 

El taller “Decora la teva llanterna” ja és tot un clàssic d’aquestes dates. Els llums de Nadal il·luminaran els carrers i les places
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N o t í c i e s

Els somnis i la imaginació seran
molt presents en Els Pastorets d’a-

quest any, que es representaran al
Teatre de la Garriga els propers 25, 26,
29 i 30 de desembre i el dia 12 de
gener. Totes les funcions començaran
a les set de la tarda. Sota el nom Els
Pastorets somien, l’espectacle repas-
sarà les aventures d’en Lluquet i en
Rovelló en una adaptació del guió de
Josep Maria Folch i Torres. 
Amb més d’un centenar d’actors i
actrius i de la mà de l’Associació Fem
Pastorets, el muntatge potenciarà la
interacció amb el públic, que jugarà un
paper destacat al llarg de tota la histò-
ria i que participarà activament en

diverses escenes. Una altra de les sor-
preses serà el repartiment de perso-
natges, així com alguns homenatges a
persones que van mantenir vius els
Pastorets en generacions passades. 
L’obra, dirigida per Joan Monells i
Xavier Gotanegra, comptarà amb
música en directe, les cançons de la
Rondalla Puiggraciós i la participació
de diverses entitats de la Garriga. Des
de l’organització es convidarà al públic
a col·laborar amb el Banc d’Aliments
de la Garriga, a través d’una recollida
de productes i menjar.
Les entrades per Els Pastorets somien
ja es poden comprar a través del
Telentrada (www.telentrada.com). 

Els Pastorets, més interactius que mai
El públic jugarà un paper destacat en l’espectacle

El Casal de Nadal obre les portes
Inscripcions els dies 11, 12 i 13 de desembre
L’Ajuntament organitza, un any
més, el Casal de Nadal per als
nens i nenes del municipi. El casal
es desenvoluparà a l’escola Giroi i
s’hi poden apuntar infants de P3
d’educació Infantil a 4t d’educació
Primària. 
Les inscripcions es podran fer els
dies 11, 12 i 13 desembre de 17 a
20 hores a Can Raspall. Per a ins-
cripcions fora d’aquest termini cal-
drà enviar un correu electrònic a
info@descobrirmon.com o trucar al
902 010 036. 
El Casal de Nadal tindrà, com a eix
conductor, la temàtica nadalenca i
treballarà amb els nens i nenes

diverses tradicions i vivències que
tenen lloc durant aquestes dates.
Les dates del casal seran els dies
24, 27, 28 i 31 de desembre, i 2, 3,
4 i 7 de gener. L’horari serà de 9 a
13 hores, i de 15 a 17 hores.
S’oferirà servei d’acollida de 8 a 9
hores i servei de menjador de 13 a
15 hores.

Assaig d’una de les escenes de l’obra Els Pastorets somien

Sorteig nadalenc al mercat
Aquest any, el mercat també vol
participar de les activitats de Nadal.
El proper dissabte 22, durant tot el
matí, els clients podran participar
en el sorteig de diferents lots de
productes. Els marxants, que rega-
laran les butlletes, realitzaran el
sorteig a les 13.30h.  
Arriben els patges dels Reis
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Garriga gaudirà d’un Cap d’Any
infantil. L’activitat es farà el dia
31 al matí a Can Dachs i comen-
çarà a les 10.30 hores amb
diversos tallers. A les 11.30 hi
haurà un espectacle d’animació
a càrrec d’Els Pepsicolen i, a
continuació, els més petits cele-
braran el Cap d’Any.
A la nit, el pavelló de Can Violí
acollirà la Festa de Cap d’Any
organitzada pel Brou del Mestre i
l’Ajuntament, que inclourà un
concert de Se atormenta una
vecina, i les actuacions de DJ
Showarma i Dj Maniquí.

Cap d’Any per a totes les edats
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Els patges reials vindran a la
Garriga els propers 29 de desem-
bre, 2, 3 i 4 de gener per recollir
les cartes per als Reis Mags. El
dia 29 ho faran al barri de Dalt i la
resta a la plaça de Can Dachs. A
la plaça hi seran de 17 a 20 hores
en un campament reial, que es
convertirà en un espai inspirat en
l’Orient Mitjà on també es faran
tallers. 
Els Reis de l’Orient arribaran a la
Garriga el 5 de gener, en una
cavalcada que recorrerà els
carrers del municipi i finalitzarà a
la plaça de l’Església. 
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Adhesió a la Gran Recapte d’Aliments
Es poden donar productes a tres supermercats

També es pot col·laborar enviant un missatge de mòbil SMS amb la paraula QUILO al 28029

Arx
iu

El Grup Il·lusió recollirà joguines
Es poden portar a Can Luna a partir del dia 10

El Grup Il·lusió tornarà a recollir
material escolar i joguines noves o
en bon estat al magatzem de Can
Luna per tal de fer-les arribar als
infants que ho necessitin. El local
obrirà els dies feiners del 10 al 21
de desembre de les sis de la tarda
a les vuit del vespre. 
L’any passat la iniciativa va perme-
tre atendre a més d’una setentena
d’infants i van poder fer un donatiu
de 800 euros per beques-menjador

a les diferents AMPES.
Enguany, la campanya tornarà a
comptar amb diverses activitats
paral·leles per tal d’aconseguir
donatius. El dia 14, a les deu de la
nit al Teatre, hi haurà un concert
benèfic a càrrec d’Acústic Country
Trio. Per la seva banda, l’associació
Dones d’Ara farà una xocolatada
solidària el proper 22 de desembre.
A més, es repartiran unes guardio-
les per les botigues de la Garriga
per recollir, segons els organitza-
dors “petits donatius que ajudaran a
fer una gran campanya”.
Els interessats a col·laborar-hi
poden acostar-se al magatzem de
Can Luna o posar-se en contacte
amb els organitzadors a través del
correu grupil.lusio@gmail.com.

Tres supermercats de la Garriga
s’han adherit a la campanya

Gran Recapte, que s’organitza a tot
Catalunya els propers 30 de novem-
bre i 1 de desembre.
En concret, a la Garriga es farà als
centres comercials del Caprabo, Lidl
i Mercadona.
Sota el nom "Gran Recapte 2012”, la
campanya del Banc d’Aliments vol
contribuir a cobrir les necessitats ali-
mentàries de les persones en situa-
ció més precària a Catalunya. A la
Garriga, es destinaran els productes

recollits a Càritas, que són els res-
ponsables del Banc d’Aliments garri-
guenc. Aquesta entitat treballa
actualment amb més de 120 famílies
necessitades. 
Els productes que es recolliran sóns
els anomenats bàsics. És a dir lle-
gums seques, llet, oli, llaunes de
conserva de peix i tomàquet natural.
L'organització, que necessita volun-
taris per gestionar i classificar els
productes, espera superar les 6
tones recollides l’any passat i arribar
a les nou. 

Actes per la Marató de TV3

La Garriga col·laborarà amb la
Marató de TV3 del 16 de desem-
bre, amb almenys dos actes. El
primer, que organitza l’escola
Puiggraciós el divendres 14, és la
Fira de Santa Llúcia. Oberta a
tota la població, a partir de dos
quarts de cinc de la tarda es
podran comprar objectes elabo-
rats per l’alumnat, participar a una
rifa de paneres o visitar el patge
reial i el tió gegant.
D’altra banda el dissabte 15 s’or-
ganitzarà una arrossada popular
a la pista n.1. L’acte també servi-
rà per homenatjar l'Esteve
Noguera "Ton Manel", que cuina-
rà el seu últim arròs popular. Els
organitzadors volen compartir
l’espai amb tots aquells que vul-
guin organitzar activitats per la
Marató “perquè tots junts tindríem
més ressò i recollirem més diners
en benefici de la Marató de TV3”.
Suport de mecenes a Mainasons 

Mainasons ja és una realitat, des-
prés de rebre el suport de dife-
rents micromecenes. El projecte
garriguenc que versiona cançons
populars catalanes comptarà, a
més del CD, amb un llibret i un
audiovisual de quaranta minuts.
Es preveu que el producte serà a
la web de mainasons i a les boti-
gues especialitzades abans de
Nadal.

Ma
ina
son

s
Es
col
a P
uig
gra
ció
s



El Garric
Núm. 110 � desembre 2012
6

Notíc ies

Campanya per mantenir neta la via pública
Sensibilització a les persones propietàries de gossos

Amb l’objectiu de vetllar pel bon estat
de la via pública, l’Ajuntament vol

recordar a la ciutadania l’obligació de
recollir els excrements dels seus ani-
mals de companyia. La presència d’a-
quests excrements als espais públics
no és un simple origen d’incomoditat
per a la resta de vianants sinó que
suposa un risc evident per la salubritat
d’alguns punts del nostre municipi.
A la Garriga, un gran nombre de famílies
tenen un gos a casa, que treuen a pas-
sejar pels carrers del poble. Tot i que la
gran majoria de persones que passegen
el seu gos respecten les normes de civis-
me a la via pública, des de l’Ajuntament
es continua detectant la presència d’ex-
crements de gossos en alguns carrers de
la Garriga, fet que genera inconvenients
per a la resta de la ciutadania. 
Segons la normativa, les persones que

duen un gos pel carrer han d’adoptar
les mesures necessàries perquè no
embruti amb deposicions les voravies,
les zones de vianants, els parcs i, en
general, qualsevol espai destinat al
trànsit de vianants. Així, les persones
que tenen una mascota són les res-
ponsables de recollir els excrements
dels animals i dipositar-los en papere-
res o contenidors d’escombraries. 
El control de la salubritat de la via públi-
ca és una competència municipal identi-
ficada per la Llei 18/2009, de 22 d’octu-
bre, de salut pública. És per aquest
motiu que l’Ajuntament vetllarà pel com-
pliment de les bones conductes de civis-
me, especialment les de recollir els
excrements de gossos. En  cas de
detectar que, de manera reiterada, una
persona no recull els excrements del seu
gos, es procedirà a sancionar-la. 

OA
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El Viver de Bell-lloc duu a terme,
aquests mesos, els treballs d’espor-
ga de l’arbrat viari i de les places i
parcs municipals. Amb la poda es vol
evitar que el despreniment de bran-
ques pugui causar danys, i que el
brancatge baix afecti el pas dels via-
nants o causi danys a edificis i
infraestructures. Alhora, es vetlla per
mantenir un desenvolupament ade-
quat dels exemplars, tot mantenint-
ne i millorant-ne la salut i l’estructura.
També s’intenta adequar l’arbre a les
necessitats d’ús de l’espai on es
troba, tot proporcionant una major
bellesa a l’exemplar i al seu entorn.

Tasques de poda 

Tasques per mantenir-los en bon estat
Durant el  mes de novembre s’han fet
actuacions ens alguns trams dels
torrents del municipi. En concret,
s’han netejat els torrents de Cal
Rectoret, Can Busquets, Can Pona,
Can Borrell i Can Caralt. Els treballs
d’ordenació i manteniment de les lle-
res públiques tenen com a objectiu
fonamental recuperar la funcionalitat
hidràulica de desguàs que ha estat
pertorbada per la conversió de la llera
en una avinguda ordinària.
Durant l’actuació, s’ha retirat sauló

acumulat, vegetació i deixalles. Tots
els torrents en què s’ha actuat desem-
boquen al riu Congost.

Neteja dels torrents del Congost

Les persones que tenen gos són les responsables de recollir els excrements dels seus animals

Consells per evitar robatoris
La Policia Local de la Garriga ha
engegat una campanya per reforçar
la seguretat dels comerços durant
les festes del Nadal. A través de
diversos tríptics informatius, la poli-
cia recomana als establiments que
prenguin totes les precaucions per
evitar possibles robatoris o altres
actes delictius. 
La principal finalitat de la campanya
és facilitar eines per protegir els
negocis, per actuar en cas de patir
robatoris o atracaments i per recollir
les dades necessaris per a la poste-
rior identificació de delinqüents.
Entre d'altres indicacions, la Policia
recomana col·locar càmeres de
seguretat, protegir els aparadors
amb vidres prou segurs i connectar
els sistemes d'alarma a la Central
Receptora d'Alarmes. 
A banda d'això, es recorda que cal
demanar sempre el DNI a l'hora de
fer un pagament amb targeta de crè-
dit i que en cas de sospitar d'un bitllet
fals s'ha d'avisar a la policia. 
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L’església de la Doma és la prota-
gonista del cinquè treball de l’as-

sociació La Garriga Secreta. 
Amb el títol “La Doma. Retaule dels
garriguencs”, l’historiador Jordi
Llimargas i el fotògraf especialitzat en
arquitectura Pepo Segura s’han
endinsat en els detalls del retaule
gòtic de finals del segle XV i en l’evo-
lució de la construcció i ampliació de
l’edifici. Un altre dels temes que han
investigat i tractat en aquesta obra,
són les relacions que mantenien els

domers o rectors amb els garriguencs
i garriguenques. 
L’obra, que sortirà a la venda uns dies
abans de Nadal, es presentarà el pro-
per dissabte 15 de desembre, a les
set de la tarda a l’Auditori.
Una altra de les obres garriguenques
que sortirà reeditada per aquestes
festes és “L’empaitagrills i la noia de
la Lluna” de Josep Francesc Delgado.
El llibre forma part de la col·lecció
juvenil Barba negra de l’editorial El
Roure de Can Roca.
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S’edita un llibre sobre l’església de la Doma
És el cinquè treball de l’entitat la Garriga Secreta 
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Els dos autors davant de l’església de la Doma

Les persones que participen a les
visites guiades que es fan a la
Garriga tenen l’oportunitat de gaudir
de descomptes i ofertes a restau-
rants i establiments diversos del
municipi. Amb aquesta iniciativa, que
es va posar en marxa el juliol passat,
es vol incrementar el nombre de visi-
tants i, alhora, allargar la durada de la
seva estada al poble i potenciar l’ús
dels serveis que s’ofereixen.

Forma part d’un programa sobre el modernisme

La torre modernista de Can Barbey
serà la protagonista d'un programa
de televisió japonès. Es tracta d'un
espai sobre arquitectura que emet la
televisió japonesa TBSBS i que,
durant el 2013, oferirà un cicle dedi-
cat a diversos immobles destacats
de l'Estat espanyol. 
Un equip de televisió del programa
One x Time va gravar l'interior de la
casa i també els seus jardins el

novembre passat. El programa
dedicat a Can Barbey es podrà
veure al Japó a partir de l'any 2013
i, poc després de la seva emissió,
es penjarà al web de la cadena. En
total, el programa oferirà reportat-
ges sobre vuit monuments, entre
els quals destaquen el Palau Güell,
a Barcelona;  El Capricho, a
Comillas (Cantàbria); i el castell de
Santa Florentina, a Canet de Mar.

Reportatge japonès de Can Barbey

Difusió del termalisme i Raspall
La Garriga va participar durant el
mes de novembre passat en dife-
rents iniciatives per promocionar
el seu patrimoni i l’oferta turística.
A través de l'Agència Catalana de
Turisme (ACT) es van ofertar les
visites al refugi antiaeri de l'esta-
ció i l'itinerari "Vil·la termal i d'es-
tiueig" en un espai a l'Illa
Diagonal de Barcelona. Les per-
sones que visitaven l'estand,  del
12 al 22 de novembre, podien
descarregar-se, mitjançant un
codi QR, més de 200 ofertes
turístiques i descomptes, que  fins
el 15 de desembre encara estan
disponibles a internet  
http://magradacompartir.catalunya.com.

OA
MC

D’altra banda, es va participar, a
través de l’oficina de turisme de la
Diputació, al Barcelona Shopping
Night. La jornada nocturna d’o-
bertura dels comerços del
Passeig de Gràcia va servir per
promocionar el termalisme i la
ruta Raspall entre els visitants.
Visites guiades amb descompte OA

MC
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Sessió de treball sobre ocupació
Es va acordar crear un projecte intermunicipal
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Debat de professionals dels Serveis Socials

Més de 130 professionals dels ser-
ves socials dels municipis del
Vallès Oriental van omplir el 8 de
novembre passat el Teatre de la
Garriga per assistir a una jornada
organitzada pel Consell Comarcal. 
A la trobada, les persones partici-
pants van debatre sobre els canvis
2.0 i la necessitat de reinventar-se
en una professió que ha vist com
augmentaven el número d’usuaris.
La jornada va comptar amb una
xerrada del psicòleg, professor
col·laborador de l'UB i president de

l'Associació Espanyola de Psico-
teràpia Breu, Victor Amat, que va
fer incís en la necessitat de treba-
llar aspectes de comunicació inter-
personal i els processos de canvi
en la prestació de serveis. 
La cloenda va anar a càrrec de la
consellera comarcal de Polítiques
Socials i alcaldessa de la Garriga,
Meritxell Budó, que va felicitar la
iniciativa i va voler fer un reconeixe-
ment a totes les persones profes-
sionals que treballen a les àrees de
serveis socials de la comarca.

Millorar la relació amb els usuaris

Diferents alcaldes i alcaldesses de la
zona, entre ells l’alcaldessa

Meritxell Budó, es van reunir el 20 de
novembre passat amb la directora del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC),
Ester Sánchez.
La jornada va servir per tractar la proble-
màtica de l'atur i valorar les xifres als
municipis de la zona. Quines són les

possibles perspectives de futur per tal
de fer-hi front i quina és la resposta que
han de donar les administracions locals
també van centrar el debat. 
Durant la sessió de treball, que es va fer
a Cardedeu, van acordar idear un pla
per compartir xarxes entre els diferents
municipis i buscar noves maneres de
promoure la inserció laboral.

Nou consell d’Infants

L’Escola Municipal de Música va
organitzar, com cada any, una
sèrie d’activitats per celebrar
Santa Cecília, patrona dels
músics. Enguany va programar
diferents concerts com el del jove
pianista Víctor Braojos, que pre-
sentava el seu últim treball
"Contes del mar". 
La novetat d’aquest any va ser la
campanya del Silenci que propo-
sava diferents activitats a infants i
familiars per tal de conscienciar
“de la importància del silenci en
una societat marcada pel soroll”.
La celebració es va acabar amb
el tradicional concert que fan
totes les corals del municipi a
l’església i que aquest any es va
fer el 24 de novembre passat.

Es va acordar treballar conjuntament entre tots els muncipis per promoure la inserció laboral

OA
MC

El nou Consell d’Infants, que es
va constituir el passat 6 de
novembre, ja està treballant en
nous projectes.
Durant l’acte de constitució els
consellers de sisè, que renova-
ven el seu càrrec, van explicar el
funcionament i el dia a dia de l’or-
ganisme. 
Cada primer dimarts de cada
mes es reuniran a la sala de
Plens per tal d’elaborar un pro-
jecte anual, que aniran portant a
les seves respectives classes de
l’escola on també es debatran.
D’aquesta manera es treballaran
quines són les competències de
la democràcia i s’incidirà en la
implicació del jovent a la transfor-
mació del poble.
Celebració de Santa Cecília

OA
MC
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Cada setmana respon als oients de Ràdio Silenci

El Pavelló de Can Violí acollirà el
proper 2 de desembre el primer
trofeu de patinatge en la categoria
d’iniciació. Es preveu l’assistència
d’una vuitantena de patinadores
amb edats que oscil·len entre els 4
i els 18 anys. 
A més del club garriguenc, a la jor-
nada i participaran dos clubs de
Tordera i un de Parets.

La jornada també va comptar amb exhibicions

La Garriga va celebrar diumenge
18 de novembre la seva primera
Fira d'Entitats Esportives, que es
va desenvolupar de 9 a 14 hores a
la plaça de Can Dachs i la plaça
de l'Església. 
La Fira tenia l'objectiu de donar a
conèixer l'activitat esportiva que
es duu a terme al municipi i volia
fer un reconeixement a totes
aquelles entitats que, dia a dia,
dediquen esforços i recursos a

alguna de les més de 30 discipli-
nes que es practiquen a la Gar-
riga. Tot i el mal temps i la previsió
de pluges, la jornada es va poder
celebrar amb èxit. 
La jornada va comptar amb dife-
rents pistes de pràctica esportiva i
d’espais de demostració on es van
portar a terme una desena d’exhibi-
cions com la de patinets, aeròbic,
boxa, aikido, balls de saló i exerci-
cis d’escalfament, entre d’altres.

Les entitats esportives, a la fira

Rà
dio

 Si
len

ci

Bon paper a la Jean Bouin

Donar resposta a les inquietuds i
dubtes de la ciutadania és el prin-

cipal objectiu del nou programa de
Ràdio Silenci “l’alcaldessa respon”,
que s’emet cada dimecres a les 8 del
vespre. 
Durant l’espai radiofònic Meritxell
Budó respon a les preguntes que
s’han recollit durant la setmana al
carrer. Posteriorment es dóna pas a
un segon bloc on els ciutadans realit-
zen en directe aquells suggeriments i

qüestions que han enviat prèviament
al correu electrònic del programa
(rsilenci@ajlagarriga.cat) o que han fet mit-
jançant una trucada al telèfon
93.841.86.19. I finalment hi ha un últim
bloc on es compta amb la participació
d’un dels partits polítics del consistori. 
L’aparcament al centre del poble, la
neteja dels boscos o la senyalització
dels equipaments del municipi són
alguns dels temes que han estat pre-
sents en el programa.

Durant la mitja hora del programa l’alcaldessa respon a les preguntes dels oients 

OA
MC

Els i les atletes de la Garriga van
fer molt bon paper a la tradicional
cursa Jean Bouin de Barcelona.
Un dels que va obtenir més bon
resultat va ser Àlex Salgado, que
va aconseguir la Copa Príncep
d’Astúries. Per la seva banda,
Clàudia Cobos va ser quarta,
Ignasi Blasi i Nabil Haidouri cin-
quens, Omar es Salmouny vuitè i
Pau Lancis dotzè en les seves
respectives categories.
Inscripcions per la Sant Silvestre

El club Les Tortugues torna a
organitzar la Sant Silvestre soli-
dària, que es farà el proper 31 de
desembre a les sis de la tarda.
El recorregut de 7 km començarà
al principi del Passeig i els inte-
ressats ja es poden inscriure.
Trofeu d'Iniciació de patinatge
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La creació de la rotonda forma part del projecte per millorar la circulació 

La rotonda de les Oliveres, gairebé a punt
Ampliació de les voreres per facilitar el pas a vianants

Una exposició, que s’inaugurarà el
proper 14 de desembre, donarà l’o-
portunitat de conèixer el sector
agrari català des de finals del segle
XIX  fins l’actualitat. 
A més, durant les dates que duri
l’exposició es faran dues sessions
d’entrevistes a gent gran del poble
per recuperar la memòria sobre la
Garriga rural. Dins aquest projecte
per conèixer el món rural al munci-
pi, es vol demanar a la població
que cedeixi a l’àrea de Patrimoni de
l’Ajuntament, fotos i imatges anti-
gues d’aquest període.

OA
MC

Les obres de la rotonda de la plaçade les Oliveres ja estan gairebé
acabades. Entre les actuacions pen-
dents, resten la pavimentació de la
rotonda i la renovació de la senyalit-
zació. Un cop enllestida, s’hi plantarà
una olivera. 
Juntament amb la construcció de la
nova rotonda de la plaça de les
Oliveres, s’han ampliat les voreres d’a-
quest punt, s’ha millorat l’accessibilitat
de les persones vianants i s’han creat
noves places d’aparcament, que es
pintaran en els propers dies.  
La creació d’aquesta rotonda és una

de les primeres actuacions del pla per
millorar la circulació al centre del
poble. El projecte contempla l’amplia-
ció de voreres, dos canvis de sentit (al
carrer nostra Senyora de la Salut i al
passeig dels Til·lers) i la construcció
d’una altra rotonda a la cruïlla entre el
carrer del Figueral i la plaça del Silenci,
que està previst marcar durant el mes
de desembre. Quan aquesta rotonda
estigui marcada i s’hagi renovat la sen-
yalització, s’aplicarà el canvi de sentit
de circulació i es tancarà al trànsit l’úl-
tim tram del carrer de Samalús, que es
convertirà en zona de vianants.

Opcions per ser Smart City 
Tècniques i polítiques garriguen-
ques van assistir el passat mes
de novembre a dos congressos
sobre Smart Cities que es feien a
Tarragona i Barcelona.  Durant
les jornades es van informar
sobre les tecnologies que es
poden aplicar en temes d’eficièn-
cia energètica i ciutats
intel·ligents.
Tot i que el moment actual fa difí-
cial implamentar a curt termini
aquestes tecnologies, l’aposta de
l’equip de govern és anar aplicant
estratègies per tal que la Garriga
sigui un municipi verd. 
Xerrada sobre seguretat
La Policia Local realitzarà una
xerrada sobre seguretat per a
gent gran el proper dimarts 4 de
desembre.
Com evitar robatoris al mercat,
com treure del banc els diners de
la pensió o com evitar estafes a
domicili seran alguns dels temes
de l’activitat, que es farà al casal
d’avis a partir de les cinc de la
tarda.
Joel Joan al Cinema Alhambra

El Cinema Alhambra acollirà dilluns
3 de desembre la presentació de la
pel·lícula Fènix 11·23, que comptarà
amb la presència dels seus direc-
tors: Joel Joan i Sergi Lara. El film
recorda la història d’Èric Bertran, un
nen de 14 anys que va crear un
web inspirat en Harry Potter i l’Orde
del Fènix per defensar la llengua
catalana. Una nit, trenta guàrdies
civils de la brigada antiterrorista de
Madrid van irrompre a casa seva:
se l’acusava de terrorista informàtic.
L’acte començarà a les 20.30 hores
i, a més de la projecció, inclourà un
col·loqui amb els directors. 

Exposició sobre el món rural català
Es fa una crida per recollir fotografies locals
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Aportacions al pressupost municipal
La ciutadania podrà suggerir els comptes pel 2013

Els garriguencs i garriguenques
podran fer aportacions al que serà

el pressupost del 2013.
Un cop feta la presentació pública del
document elaborat per tècnics i polí-
tics de l’Ajuntament, s’ha obert un
període de consulta fins el dia 10 de
desembre.
Totes les persones que ho vulguin
podran fer arribar idees, preguntes i
aportacions a través d’un formulari

que es podrà omplir des del web de
l’Ajuntament (www.lagarriga.cat).
També es podrà omplir una butlleta a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC).
Com l’any passat, les diferents pro-
postes seran convenientment estudia-
des i rebran una resposta per part de
l’equip de govern.  
Al web i a l’OAC també s’hi podrà con-
sultar el document de la presentació.

Al web de l’Ajuntament hi haurà un bànner directe al formulari

1. Aprovació actes sessions ante-
riors
2. Despatx d’Ofici
3. Autorització compatibilitat per-
sonal municipal; Àrea d’Hisenda
4. Autorització compatibilitat per-
sonal municipal; Àrea de servei a
les persones. EMM 
5. Autorització compatibilitat per-
sonal municipal; Àrea de servei a
les persones. Esports
6. Autorització compatibilitat per-
sonal municipal; Àrea de servei a
les persones. Salut 
7. Ratificació del decret de com-
plementació de les baixes per IT 
8. Aprovació definitiva del Pla de
Millora Urbana; Banys 3 
9. Segona aprovació inicial del
Pla Especial del Catàleg de
Masies i Cases Rurals en Sòl no
Urbanitzable 
10. Dissolució i liquidació de la
Junta de Compensació de Can
Poi del Bosc
11. Acceptació cessió terrenys
vialitat Carrer Sant Francesc
núm.17
12. Ratificació del Pla Local de
Joventut 2012/2016  i del Projecte
Punt d’Informació Juvenil:
Ocupació / Formació per l’any
2012 
15. Aprovació expedient de bai-
xes de drets reconeguts nets d’e-
xercicis tancats
16. Aprovació expedient de modi-
ficació de crèdits, modalitat crèdit
extraordinari
17. Aprovació de l’expedient de
modificació de  l’ordenança gene-
ral reguladora dels preus públic
18. Donar compte de l’estat d’e-
xecució del pressupost general a
30 de setembre de 2012 
19. Adhesió al Manifest contra la
Violència de Gènere
20.  Declaració institucional d’ad-
hesió a la moció sobre els pro-
cessos d’execució hipotecària i
desnonament.
Mocions

Precs i Preguntes

OA
MC

Ordre del dia del Ple de novembre

Resultats a la Garriga de les eleccions al
Parlament- 25 de novembre de 2012

Els resultats a la Garriga de les eleccions al Parlament de Catalunya que es
van fer el 25 de novembre van ser els següents:

CiU  3544 (41%) 
ERC 1527 (17% ) 
PSC 726 (8%) 
PP 678 ( 7%) 
ICV 663 (7%) 
C´s 445 (5%)
CUP 357 (4%) 
SI 279 (3%) 

Cal destacar l’índex de participació que va ser del 76.36%, 8 punts per sobre
que el 2010.
Al web municipal podeu trobar tota la informació desglossada per meses elec-
torals i la comparativa amb les eleccions del 2010.  
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Nadal i el Comerç
S’acosta Nadal, dates importants per molts de
nosaltres per motius diversos. Dates per gaudir
d’uns dies en família i de l’esperit nadalenc que
ens sol envoltar, en les dates assenyalades, i fins i
tot setmanes abans.
I també arriba Nadal per als nostres comerciants,
arriba aquesta època de l’any en que l’activitat i la
dinamització comercial assoleixen el seu màxim
esplendor i que des l’equip de govern a través de
la regidoria de promoció econòmica volem com-
partir i potenciar.
Per això, un any més, tornarem a organitzar la
Campanya de Nadal. Una campanya pensada per
dinamitzar i col·laborar amb el nostre comerç local,
el comerç de proximitat, però que complementària-
ment volem que també sigui una oportunitat per a
que tots, petits i grans, gaudim conjuntament d’ac-
tivitats i lleure pels carrers del nostre poble.
Per tant, a banda de les activitats que històrica-
ment venim organitzant per a la Campanya de
Nadal com són la Festa de la Llum, els inflables al
carrer per als més menuts,  i altres activitats com el
taller de fanalets..., ens tornarem a trobar el dia 31
de desembre al migdia per celebrar el cap d’any
infantil que l’any passat vàrem iniciar i que tan
bona acollida va tenir. Com a novetat organitzarem
per els primers dies de gener el “campament reial”,
un espai amb carpes decorades amb motius reials
i on els patges dels Reis de l’Orient faran les delí-
cies del mes menuts de la casa amb tallers i activi-
tats vinculades a Ses Majestats.
Però com sempre hem dit des de el nostre grup
polític, la promoció i el suport a l‘activitat comercial,
entenent i compartint la importància d’aquesta, no
ha de  centrar-se només en la campanya de
Nadal. Per això hem organitzat des de l’ajunta-
ment,  i conjuntament amb les dues associacions
de comerç de la Garriga, la campanya “Quedem
dissabte tarda” encetada el passat dissabte 10 de
novembre. Una campanya que pretén dinamitzar i
afavorir el comerç local durant tot aquest mes previ
a la Campanya de Nadal i que és voluntat del
equip de govern donar-li continuïtat  passades les
festes. 
Ens cal el suport continu, ens cal una col·laboració
publico-privada a llarg termini, si volem  tornar a
situar la Garriga com a poble singular i referent a la
nostra comarca. Fem-ho plegats!!
El grup municipal de CIU la Garriga aprofitem
aquestes ratlles per desitjar-vos molt Bon Nadal i
un bon any 2013 !! Que els nostres somnis es facin
realitat!!

E l  C o n s i s t o r i
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Treballar sota lleis imposades
Durant aquest mes a l'ajuntament
discutim, presentem i aprovem
pressupostos, les línies de ingrés i
despesa per l'any que ve, la gestió
dels diners que tots plegats desti-
nem a la Garriga en definitiva. Són
pressupostos marcats un cop més
per la gestió d'un temps social i
econòmic complicat, però amb un
afegitó: un control fèrri i sense
ànima per part de l'estat espanyol. 
Ens hi hem trobat en diverses oca-
sions durant el que portem de legis-
latura: canvis sobtats de lleis, ore-
dres, contraordres i recontraordres
i aclariments sobre cada contraor-
dre per part dels ministeris, regles
del joc que van canviant fins a tres
cops una mateixa setmana. Qui
pensés que el PP o el govern
espanyol era rigorós, caldria que
hagués passat per qualsevol ajun-
tament durant aquests mesos i
observés el caos administratiu que
ha organitzat aquesta orgia de
legislació. 
Aquesta legislació té tota un sol
objectiu: recentralitzar competèn-
cies, treure marge de maniobra als
ajuntaments, i finalment elevar als
altars un falsa “contenció de la des-
pesa” dels municipis, quan tothom
sap que la despesa la causen, per
posar-ne tres exemples, els AVEs
que no van enlloc, els aeroports
sense avions i les despeses en què
incorre el propietari del Bribón i la
seva família. Els municipis com la
Garriga, que ens hem sotmès a un
estricte control i un pla de saneja-
ment ara hem de patir un ofega-
ment per part dels que més han
malgastat. De vegades la política té
ironies ben grosses. 
Tot i així, treballem sota aquestes
regles del joc. I treballem, també
molt intensament, a les urnes, als
despatxos i al carrer per canviar-les
radicalment. Perquè tots plegats
ens mereixem alguna cosa més
que treballar sota lleis imposades i
injustes.  

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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Aquest és l’últim escrit que farem
pel Garric 2012 i per tant la última
oportunitat d’adreçar-nos a tots i
totes vosaltres en aquest any. 
L’any que finalitza ha estat un
any complicat. L’atur ha augmen-
tat en 4 punts; a Catalunya arri-
bem als 840.000 aturats i sembla
que la xifra pot seguir augmentat.
Per si això és poc, la pressió fis-
cal segueix augmentant i les
famílies tenen més problemes
per arribar a final de mes. 
A la Garriga, també vivim aques-
ta problemàtica de forma directa i
són moltes les famílies afectades
per ERO’s, o que ja han acabat
de cobrar la prestació d’atur i que
estan malvivint. Cada vegada
són més els ajuts socials que
aprovem a les Juntes de govern
d’ajuts a famílies que no poden
assumir el cost del seu habitatge. 
Tot i això, no volem perdre la
esperança. És per això que és
necessari que siguin quines
siguin les nostres creences reli-
gioses, aquestes festes no que-
daran els nostres millors desitjos
perquè la situació es reverteixi i
perquè les llars de les famílies de
la Garriga, s’ompli d’esperança
per un any 2013 molt millor. 
Des del Partit dels Socialistes de
la Garriga, seguirem treballant
per a intentar portar iniciatives,
que puguin millorar la situació
dels garriguencs i garriguenques;
ja ho hem iniciat amb propostes
com el lloguer social i intentar no
posar pals a les rodes i continuar
intentant ajudar a remar tots en
un sol sentit. 
Aprofitem l’avinentesa que ens
dona aquest espai, per a poder-
vos desitjar un 2013 ple d’il·lusió,
però sobretot d’esperança per a
fer de La Garriga, cada dia, un
poble millor!

Núm. 110  � desembre 2012

Josep Oliveras
Sergi Serrano

Àlex Valiente
Carlos Martín

Casal, centre cívic? Signem ara mateix!
Sembla que, per part de la ciutadania,
revifa la idea d’un casal popular o centre
cívic: signem ara mateix! Ara fa exacta-
ment un any, al Ple municipal del mes de
novembre de 2011, se’ns va presentar
una resolució d’alcaldia que presentava
al•legacions a la formulació del PUOSC
(Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya) 2008-2012: l’equip de govern
proposava que, considerant que no es
podria trobar finançament el 2012 per
tirar endavant ni les obres de la Torre del
Fanal ni les del primer edifici “alliberat”
de Can Luna, es renunciés temporal-
ment a ambdós projectes, i que les sub-
vencions es dediquessin a dos projectes
alternatius: la millora del sanejament a la
carretera de Samalús i la cobertura de la
pista poliesportiva número 2.
ICV –també el PSC—hi vam votar en
contra; en el nostre cas, literalment i tal
com consta en acta, perquè “tenim un
dèficit històric en equipaments socials i
culturals”, i perquè “si considerem que
tenim alguns diners que ara no podem
aplicar a la funció que es va determinar
en el seu moment, hem de saber trobar-
li una nova funció també a l’àmbit social”.
Tot i que el Ple va aprovar la proposta,
per 13 vots a favor i 4 en contra, l’equip
de govern ens va emplaçar a parlar de
Can Luna, “asseguem-nos tots els partits
polítics”, van dir, i nosaltres vam accedir
immediatament: “Parlem-ne i fem-ho
immediatament. A partir de demà mateix
podem convocar les reunions que siguin
necessàries”, vam suggerir.
Ara fa exactament un any, per acabar,
se’ns va contestar: “Cap problema, aga-
fem per part de l’equip de govern aquest
compromís, de trobar-nos per parlar d’ai-
xò. A més, penso que més enllà també hi
haurà les entitats del nostre municipi que
voldran també dir-hi la seva i haurem de
trobar un mecanisme de treball”.
Tot el que està entre cometes és literal i
ho podeu consultar a l’acta del Ple muni-
cipal del 25.11.2011. No se’ns ha convo-
cat des d’aleshores per parlar-ne, però
sembla que revifa la idea d’un casal
popular o centre cívic. Nosaltres insistim:
signem ara mateix!

Israel Molinero
Martí Porter

La festivitat del Nadal és per a la
nostra cultura la més important
de totes. Des de fa anys el Nadal
ha  deixat de ser el temps per
gaudir d’una festa popular o reli-
giosa i d'afermar els vincles fami-
liars i socials per convertir-se en
una època de consum desenfre-
nat i  de vegades innecessari. La
compra d’alimentació i regals,
l’increment de la despesa ener-
gètica en il•luminació, o l'aug-
ment de la mobilitat, són algunes
de les accions que ens poden fer
oblidar conceptes tan importants
com ara el comerç just i de proxi-
mitat, el medi ambient o la soste-
nibilitat.
És per això que proposem a tots
els garriguencs realitzar les com-
pres nadalenques als establi-
ments locals, petites empreses o
autònoms del nostre entorn, i
d’aquesta manera, contribuir a
reforçar l’economia local i poten-
ciar el comerç. Pensem amb el
pastisser que elabora els torrons
artesans, l’amiga que té un petit
negoci, l’empresa familiar que
any rere any segueix al peu del
canó, els companys del mercat i
tots aquells emprenedors que
tenen un llarg camí per recórrer.
Amb les nostres compres podem
millorar la salut del nostre
comerç i la seva qualitat i alhora
ser respectuosos amb el medi
ambient d’una forma directa i
indirecta. Escollir amb prudència
ens pot ajudar a crear un model
més sostenible i de millor garan-
tia per a tots.
És l’hora de valorar positivament
la senzillesa i l’austeritat, tot
donant suport a la nostra gent i al
comerç català. Tinguem tots un
Nadal millor.
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‘Dimarts 11 de desembre‘Dimarts 11 de desembre

‘Dilluns 3 de desembre‘Dilluns 3 de desembre

al vespre, a l’Auditori  
Concert del Cor de dones de Sant Celoni
Organitza: Escola Municipal de Música

‘Diumenge 9 de desembre‘Diumenge 9 de desembre

‘Divendres 14 de desembre‘Divendres 14 de desembre

‘Dijous 13 de desembre‘Dijous 13 de desembre

de 10 a 21h, als supermercats Caprabo, Lidl i Mercadona 
Gran Recapte d’aliments
Organitza: Càritas la Garriga i Banc d’Aliments

de 10h a 13h i de 15.30 a 18.30h, a  la pl. Can Dachs
Taller de Tions
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Escola Municipal d’Art

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time “Happy Christmas, Spot!” 
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

‘Diumenge 2 de desembre‘Diumenge 2 de desembre

‘Dijous 6 de desembre‘Dijous 6 de desembre

‘Dilluns 10 de desembre‘Dilluns 10 de desembre

a les 20.30h, al cinema Alhambra
Presentació de la pel·lícula  Fènix 11·23 amb la presència
dels seus directors: Joel Joan i Sergi Lara
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Cinema Alhambra

a les 20h, al bar del Teatre
Conferència “El negoci de la sanitat catalana” a càrrec de
Marta Sibina i Albano Dante de la revista Cafèambllet i Clara
Valverde de la PARS 
Organitza: la Garriga Societat Civil

de 9 a 13h i de 15 a 19h, al pavelló de Can Violí 
I Trofeu la Garriga de patinatge artístic iniciació
Organitza: Club Patinatge la Garriga

‘Dissabte 1 de desembre‘Dissabte 1 de desembre

a les 19.30h, a la Fundació Maurí 
Presentació de la novel·la “Lliures o morts” amb Jaume
Clotet i David de Montserrat, autors del llibre
Organitza: Òmnium Cultural

a les 18.30h, a la Fundació Maurí 
Presentació del llibre “Cu-cut” amb Lluís Solà Dachs, estudiós
de la premsa humorística catalana, Josep Maria Cadena, perio-
dista i Jaume Capdevila “Kap”, il·lustrador
Organitza: Òmnium Cultural

a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”children: converses en anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 12h, al refugi 
Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació
Més informació a la www.visitalagarriga.cat
Organitza: Àrea de Patrimoni i de Turisme

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

a les 11h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes. Inscripció prèvia
Organitza: ajunt. de la Garriga, l'Ametlla i les Franqueses

a les 16.30h, a l’escola Puiggraciós
Fira solidària de Santa Llúcia per la Marató i la borsa de
l’escola. Oberta a la població. de TV3. Patge reial, tió i parades  
Organitza: escola Puiggraciós

Campanya Quedem dissabte tarda
a les 18h, a la Font de Santa Digna
Taller infantil Et pintem la cara 
a les 19h, al carrer Banys davant El Triangle
Hora del conte amb Viqui Amador
a les 19.45h, a la plaça de Can Dachs
Balla amb l’escola Interdansa
a les 20.30h, a la plaça de Can Dachs
Sorteig d’una tauleta tàctil
Organitzen: Ajuntament de la Garriga, ASIC i Aprop

a les 17.30h, a  la Plaça Can Dachs
Festa de la llum
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dimecres 5 de desembre‘Dimecres 5 de desembre al vespre, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Tejiendo almas. Algo más que una
casualidad, de Susanna Ninà
Organitza: Biblioteca Núria Albó

‘Dissabte 8 de desembre‘Dissabte 8 de desembre

de 18 a 20h, al magatzem de Can Luna
Inici de la campanya de recollida de joguines. Fins el 21
Organitza: Grup II·lusió

a les 18.30h, a Can Ramos
Seminari Què podem fer nosaltres contra el canvi climà-
tic? 2a part amb Rosa Cañizares
Organitza: FUMH

a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”children: converses en anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

‘Dimarts 4 de desembre‘Dimarts 4 de desembre
a les 17h, al Casal d’avis l’Esplai  
Xerrada “Consells de seguretat per a gent gran”a càrrec
de la Policia Local de la Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18.30h, a Can Ramos
Seminari Què podem fer nosaltres contra el canvi climàtic?
amb Rosa Cañizares
Organitza: FUMH

a les 17.30h, a la Fundació Maurí
Festa de Nadal. Inauguració del pessebre, nadales amb
l'Escolania, xocolatada i visita lliure a la casa-museu
Organitza: Fundació Maurí

‘Divendres 7 de desembre‘Divendres 7 de desembre
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‘Dimarts 25 de desembre‘Dimarts 25 de desembre

a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs – Parc de Nadal
Dijous 20 i divendres 21 de desembre, de 17 a 20h 
Dissabte 22 de desembre, de 10 a 13h – de 17 a 20h
Diumenge 23 de desembre, de 10 a 13h 
Dilluns 24, dijous 27 i divendres 28 de desembre, de 17 a 20h
Dissabte 29 de desembre, de 10 a 13h, de 17 a 20h
Diumenge 30 de desembre, de 10 a 13h
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18h, al Teatre de la Garriga 
Concert de Nadal
Organitza: EMM
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‘Dilluns 31 de desembre‘Dilluns 31 de desembre

‘Diumenge 23 de desembre‘Diumenge 23 de desembre

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “El petit avet: un conte de Nadal”, a càrrec
de Gerard Agustín i Xavier Vilaró 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

‘Dimecres 26 de desembre‘Dimecres 26 de desembre

‘29  i 30 de desembre‘29  i 30 de desembre

a les 00.30h, al pavelló de Can Violí
Concert de Cap d’Any amb Se atormenta una vecina
Organitza: Ajuntament de la Garriga i El Brou del Mestre

a les 10.30h, a la plaça de Can Dachs
Cap d’any infantil: taller i espectacle infantil
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 16 de desembre‘Diumenge 16 de desembre

a les 10.30h, al local del CEG
Concert amb la Coral Ariadna 
Organitza: CEG i Coral Ariadna

‘Dissabte 22 de desembre‘Dissabte 22 de desembre

‘del 20 al 30 de desembre‘del 20 al 30 de desembre

a les 19h, a la Sala de Plens
Ple municipal 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17.30h, a la plaça de l’Església
Xocolatada i nadales en benefici del Grup Il.lusió
Organitza: Dones d’Ara

‘Divendres 28 de desembre‘Divendres 28 de desembre

a les 19h, a la Sala Altell del Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvització amb Elena Castelar
Organitza: Associació Relats de l’Alzina

a les 12h, a l’Església Parroquial
Concert Temps de Nadal
Organitza: Coral Ariadna

a les 20h, a la Sala d’Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició  “El món agrari a les terres
de parla catalana”. Fins al 30 de desembre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17.30h, a l’Església Parroquial
Concert de Nadal de l'Escolania 
Organitza: Escolania parroquial

de 9 a 14h, de 17 a 20h, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa – Fira de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-Aliment10

de 9 a 21h, a l’Auditori
18è Open Scalextric de la Garriga
Organitza: Pati Mòbil

a les 22h, al Teatre de la Garriga
Concert benèfic a càrrec d’Acústic Country Trio 
Organitza:Grup Il·lusió

‘Dimecres 19 de desembre‘Dimecres 19 de desembre

a les 18h, al principi del Passeig
Cursa de Sant Silvestre
Organitza: Club d’Atletisme les Tortugues

a les 19h, al Teatre de la Garriga
Els Pastorets somien
Organitza: assoc Cultural Fem Pastorets

a les 19h, al Teatre de la Garriga
Els Pastorets somien
Organitza: assoc Cultural Fem Pastorets

a les 19h, al Teatre de la Garriga
Els Pastorets somien
Organitza: assoc Cultural Fem Pastorets

‘Dissabte 22 de desembre‘Dissabte 22 de desembre

a les 19.30h, a la Sala de Plens
Xerrada Educar el teu gos: amb la projecció de
Feedback DVD Bàsics" a càrrec d'Albert Garriga
Organitza: Dones d’Ara

‘Dijous 20 de desembre‘Dijous 20 de desembre

‘Dissabte 15 de desembre‘Dissabte 15 de desembre

a les 18.30h, a l’Auditori
Presentació del llibre “La Doma: retaule dels garriguencs”
Organitza: Associació La Garriga Secreta

a les 14h, a la pista n.1
Última arrossada popular d’en Ton Manel
Els beneficis seran destinats a la Marató de TV3
Organitza: Amics d’en Ton Manel

‘Divendres 14 de desembre‘Divendres 14 de desembre

durant tot el dia, al barri de Dalt
Fira de Nadal al carrer
Organitza: ass. de veïns i comerciants del barri de Dalt

de 9 a 14h, al poliesportiu de Can Noguera
Torneig de reis de bàsquet
Organitza: Bàsquet la Garriga
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Com està, a dia d’avui, el comerç de la Garriga? 
Àlex Muñoz: Hi ha una majoria de comerç que està força afec-
tat per la crisi. És cert que s’obren nous negocis, sí, però molts
d’ells ocupen els locals on abans n’hi havia d’altres que han
tancat. És a dir, que hi ha moviment, però sovint és per tras-
llats, no pas per noves activitats. Tot i això, cal que no manqui
la il·lusió dels comerciants, perquè la professionalitat la tenen
força contrastada.
Núria Martínez: Sí, el comerç està afectat, però també tenim
moltes ganes de poder tirar endavant i moltes idees per aquest
Nadal i l’any vinent.
Juntament amb l’Ajuntament, heu engegat la campanya
“Quedem dissabtes tarda”. En què consisteix?
N: L’objectiu és dinamitzar i promocionar el comerç els dissab-
tes a la tarda, recuperar clients i fer de la Garriga un punt de
referència per a les poblacions veïnes. Volem que la gent del
poble es quedi i, de passada, que els comerciants que els dis-
sabtes no obren s’animin a obrir.
A: Durant quatre dissabtes es fan diverses activitats de carrer
distribuïdes en tres punts al llarg del centre i, a més, es sorteja
una tablet entre la clientela. També és un bon estímul perquè els
establiments ofereixin promocions en algun dels seus productes.
Com es presenten les festes, pel que fa a les vendes? 
N: Es presenten amb moltes ganes de vendre i sorprendre els
nostres clients.
A: Sempre hi ha d’haver aquell bri d’esperança, de desig que
tot vagi bé, tot i que una de les frases més repetides pels
comerciants sobre les vendes és: “almenys que siguin com
l’any passat!”.
Teniu previstes noves accions per dinamitzar el comerç?
A: Som del parer que les accions han de ser en doble sentit,
és a dir, que cal exterioritzar la dinamització amb accions com
la d’ara els dissabtes i d’altres, però sense oblidar que la set-
mana té molts més dies per vendre, per fer gestions, per fer
negoci. Per això creiem en la dinamització interna, en què
cada comerciant i petit empresari intenta incorporar a les ruti-

nes individuals accions per automotivar-se i, alhora, motivar el
client. Per aquest motiu hem anat fent seminaris, xerrades,
consultes, propostes...
N: La nostra propera acció és la campanya “Per Nadal, la
Garriga et dóna més”, que vol aportar un plus a les compres i
animar les vendes. En total, repartirem més de 35.000 butlletes
amb premis entre les persones que comprin als comerços.
Quin és el gran repte per als comerços de la Garriga?
N: Sobreviure als moments que estem passant i contribuir a la
continuïtat del comerç de proximitat.
A: Aconseguir que el comerç local deixi de ser el de la com-
pra d’emergència i torni a ser el comerç de proximitat que sem-
pre ha estat. Estem en una carrera plena d’obstacles, i el repte
és superar-los cada dia amb un somriure, amb els millors pro-
ductes i amb els millors preus. Seguir fent atractius els nostres
establiments, les nostres empreses i poder vèncer la gran ten-
dència a freqüentar les grans superfícies.
I les principals dificultats?
A: La quasi absoluta absència de facilitat de finançament, les
pujades de l’IVA, l’estat d’ànim de la clientela, la dificultat que
planteja l’actual mobilitat per arribar al centre. També cal dir
que en molts casos hi ha una economia de subsistència. I sub-
sistir és complicat i perillós, perquè no et permet créixer.
N: Sí, calen millores en la mobilitat i la senyalització del poble,
així com també en l’aparcament i l’enllumenat. 
Per acabar, què hi troba el públic en l’oferta comercial de
la Garriga?
N:Un comerç especialitzat, de qualitat, de bon tracte i amb uns
preus cada vegada més competitius. El nostre és un comerç
en fase de readaptació als nous temps, que cerca noves fór-
mules comercials.
A: Hi troba el que sempre ha trobat:  qualitat de producte i de
servei, professionalitat, preus competitius, diversitat de comer-
ços i serveis. En definitiva, tot allò que pot necessitar sense
haver d’anar a altres poblacions.  El comerç local és proper, de
qualitat i competitiu. Per comprovar-ho, només cal visitar-lo. 

NÚRIA MARTÍNEZ I ÀLEX MUÑOZ, presidenta de l’ASIC i president d’APROP 
Les dues associacions de comerciants de la Garriga treballen, tot l’any, per dinamitzar el comerç local.

La Núria Martínez, presidenta de l’Agrupació de Serveis i
Comerciants (ASIC), i l’Àlex Muñoz, president d’APROP
Servei de Qualitat, parlen del comerç local. Les seves asso-
ciacions sumen esforços per convertir la Garriga en un nucli
comercial de referència, tant per a la gent del poble com dels
municipis veïns. 
Les dues entitats i l’Ajuntament han dut a terme la campanya
“Quedem dissabte tarda” per promoure les compres durant el
cap de setmana. Malgrat les dificultats econòmiques actuals,
el comerç local no s’atura i lluita per oferir productes i serveis
de qualitat, professionalitat i preus competitius. 

“El comerç local és proper, de qualitat i cada dia més competitiu”

Un dels reptes és que, a l’hora de comprar, la gent de la Garriga es quedi al poble
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