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La Fira de la Botifarra, el 21 i 22 de febrer

L’any passat l’esdeveniment va superar les 12.000 persones visitants

E

ls propers 21 i 22 de febrer la
Garriga celebra la 4a edició de la
Fira de la Botifarra, que aquest any
comptarà amb el doble de cansaladeries participants i, per primera vegada, es farà a la plaça de l’Església
(per fer-ho possible, el dissabte 21 el
mercat municipal s’instal·larà a Can
Dachs).
La Fira de la Botifarra de la Garriga
va néixer l’any 2012 amb l’objectiu de
promoure el comerç local, promocionar el municipi i esdevenir un referent
en el sector cansalader de la comarca. A partir d’un dels seus productes
més emblemàtics – la botifarra – la
fira vol donar a conèixer l’elaboració
d’aquest embotit i situar la Garriga
en el mapa.
La fira inclourà estands amb productes artesanals i de proximitat, així

com també paradetes de restaurants
del poble que oferiran tastets de botifarra al públic visitant.
Tret de sortida
La presentació de la Fira de la Botifarra es farà, per primera vegada, al Cinema Alhambra. L’acte tindrà lloc dijous 19 de febrer al vespre i inclourà
els parlaments oficials que marcaran
l’inici de l’esdeveniment. Les persones assistents podran gaudir, a més,
de la projecció d’una pel·lícula relacionada amb la temàtica de la fira.
Més participants
La Fira de la Botifarra, que s’ha anat
consolidant any a any des de la seva
primera edició, ha aconseguit sumar
cada vegada més col·laboracions i
complicitats, i és ja una cita ineludible
al municipi. Aquest 2015 el sector de

la cansaladeria local tindrà més representació que mai en l’esdeveniment,
en què hi participaran els següents
comerços especialitzats en botifarra:
La Perla, Can Julià, Can Gironès,
Can Ferris, La Moreneta, Ca la M.
José, Can Torrents i Can Valldoriola.
Setmana gastronòmica
Entre els diversos actes paral·lels,
la fira portarà al poble una setmana
gastronòmica en què diversos establiments de restauració i menjars
preparats oferiran degustacions especials de botifarra garriguenca. La
setmana gastronòmica tindrà lloc del
16 al 22 de febrer.
La programació completa de la 4a
Fira de la Botifarra de la Garriga
es pot consultar al web municipal
(www.lagarriga.cat).

Opinió dels grups polítics:
CIU: “A partir d’un dels productes més emblemàtics de la Garriga, celebrem la 4a Fira de la Botifarra, una fira que
any rere any es va consolidant. Les més de 12.000 visistes de l’any passat ens encoratgen a seguir treballant per
fer de la nostra fira un referent al nostre país.”
Acord: “La Fira de la Botifarra és una oportunitat extraordinària per donar a conèixer el nostre patrimoni gastronòmic més preuat. Celebrem que enguany la fira augmenti en expositors i restaurants i desitgem que sigui un èxit
com en edicions precedents.”
SI: “El nostre recolzament a totes aquelles iniciatives que potencien el patrimoni gastrònomic, cultural i turístic del
nostre poble, així com és un bon moment per pensar, valorar i reforçar el comerç de proximitat o “km0”.”
PSC: “Esperem que la fira d’enguany sigui un èxit de convocatòria i li doni encara més renom als nostres productes
locals.”
ICV: ”Des d’ICV hem considerat sempre que la Fira de la Botifarra és una bona iniciativa per a promoure aquest
producte tan garriguenc. Esperem que en aquesta edició tinguem participació d’altres cansaladeries amb elaboració pròpia, més enllà de les que ja hi han apostat des de la 1a edició i que han ajudat a fer créixer aquesta iniciativa
de promoció econòmica.”
PP: “Una vez más la fira de la butifarra nos dejará atónitos y contentos por su fuerza y arraigo que tiene. Apostamos por el comercio de proximidad, por la calidad y precio. Visca la botifarra de la Garriga!”
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Notícies

Els Reis arriben envoltats de música i màgia

La Garriga viu la Cavalcada més espectacular dels últims anys

L

a Cavalcada d’aquest any va estar
marcada per la música, la dansa
i l’espectacularitat de les carrosses
dels Reis d’Orient, que van comptar
amb l’acompanyament de comparses
senceres. La cavalcada va incorporar
moltes novetats, entre les quals destacaven els nous elements de guar-

nició i decorat, les coreografies de
cada carrossa o la posada en escena
de l’activitat.
Per a l’ocasió es va comptar amb la
col·laboració especial de les escoles
de dansa Disset, Tukupracum, En
Escena, Front Diabòlic, Kòmix, Nats
Teatre i Fem Pastorets.

Els Reis van recórrer els carrers del
poble i van arribar fins a la plaça de
l’Església, on els esperava un públic
multitudinari. La Cavalcada d’aquest
2015, la més espectacular dels últims
anys, era la culminació del Projecte
de Millora de la Cavalcada de Reis
que l’Ajuntament va iniciar el 2011.

El Garriviu apareix al bosc del Malhivern

És el 2n any que el mag ve a la Garriga per rebre els Reis
Pocs dies abans de l’arribada dels
Reis, els infants de la Garriga van
anar fins al bosc del Malhivern per
rebre el Mag Garriviu, que va aparèixer entre els arbres. El Mag, acompanyat per dos patges, va recollir les
cartes dels reis i va ser present, durant tres dies, al Campament Reial
de la plaça de Can Dachs.
Al Campament Reial els nenes i nenes hi van trobar tota mena de jocs,
tallers i espectacles durant els dies
previs a la Cavalcada. Entre les diverses activitats, destacava el tradicional taller de fanalets.
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Unes vacances plenes de jocs

Èxit de les activitats infantils del Nadal

Comerç local

Els comerços de la Garriga han
fet una bona valoració de la campanya de Nadal i de l’inici de les
rebaixes al municipi. Durant les
festes es van celebrar diverses
fires, com la que muntava l’ASIC
i la del Barri de Dalt, i moltes botigues van oferir descomptes i
promocions. Les Bicoques, una
inciativa de la Garriga Digital.cat
i l’Ajuntament, brindaven ofertes
a bona part els comerços i van
tenir una molt bona rebuda. De
cara a les rebaixes s’han fet a
reduccions de fins al 50% del
preu.
Les Caliues

D

urant les vacances de Nadal, els
més petits han gaudit de diverses
activitats a la Garriga. Del 15 al 24
de desembre va tenir lloc el Parc de
Jocs, un conjunt d’activitats lúdiques
que es van fer al centre del poble.
Una altra de les cites dins l’agenda
de nenes i nens va ser el circuit motoelèctric dels dies 29 i 30 de desem-

bre, així com el Cap d’Any infantil,
que es va celebrar el mateix 31 de
desembre al matí amb un espectacle
a càrrec de Pep Callau.
Per acabar, del 2 al 5 de gener es va
organitzar el Campament Reial, on
els infants podien portar les cartes per
als Reis i, alhora, participar d’un munt
de tallers i diversió.

Cursa solidària de Sant Silvestre

Els beneficis s’han destinat al Banc d’Aliments
La Cursa de Sant Silvestre organitzada per Les Tortugues va recaptar un total de 1043,5 euros, que
s’han destinat al Banc d’Aliments
de la Garriga. A la prova, que es va
fer el 31 de desembre a la tarda,
hi van participar prop de 400 atletes, que van córrer 7 quilòmetres a
través d’un circuit que començava
i acabava a la plaça de l’Església
i feia un recorregut pel municipi.
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L’escola bressol municipal Les
Caliues va participar al Campament Reial de la Garriga amb
una activitat adreçada a infants
de 0 a 3 anys. Amb l’objectiu de
col·laborar en aquest projecte municipal i fer-lo proper als
més petits, l’escola va aportar
diferents materials de la programació de llums i colors, un tub
de bombolles i una caseta de la
foscor. L’activitat va ser un èxit
i també va atraure infants més
grans, així com les famílies dels
nens i nenes participants. El
projecte és fruit de les diverses
proposes de l’escola bressol
municipal que són obertes a tot
el poble.

Notícies

Canvis d’aparcament a Can Noguera

R. Ferrandis

La seguretat viària, una prioritat

Viladrau - la Garriga

P

er millorar la seguretat dels cotxes
que circulen pel carrer de Can
Noguera, un dels vials on es registren
més accidents del poble, s’han fet
canvis en l’organització de les places
d’aparcament. Si abans les places estaven totes en un sol cantó del carrer,
ara estan repartides entre dreta i esquerra, depenent del sentit de circula-

ció dels carrers transversals.
Amb aquesta tècnica de mobilitat i
seguretat viària, que s’està implementant arreu d’Europa, es redueix la
velocitat dels vehicles i s’augmenta la
visibilitat, ja que l’última plaça abans
de cada cruïlla queda exclosa de circulació i es destina a aparcaments de
motos o a illes per a vianants.

La Mitja dedica el km 9 al Dr. Morlans
La Garriga acull la presentació de la cursa

L’organització de la Mitja Marató
Granollers - La Garriga ha dedicat
el km 9 de la cursa al Dr. Germà
Morlans qui, durant molts anys, ha
estat al capdavant del servei mèdic
de la prova. El km 9 es troba al Passeig de la Garriga, just a l’alçada del
Casino, i és justament en aquest
punt on el passat 7 de gener es va
col·locar una rajola d’homenatge a
la figura de Morlans.
D’altra banda, aquest any la festa
de presentació de la Mitja s’ha celebrat al Cinema Alhambra de la Garriga, en un acte que va tenir lloc el
passat 16 de gener i que va incloure

la projecció d’un documental. La
festa va comptar amb la presència dels alcaldes i alcaldesses de
tots els municipis per on passa la
Mitja i també de representants de
l’organització. També es van donar
a conèixer les curses de muntanya
d’aquest 2015 al municipi.
La Mitja 2015, que arriba l’1 de
febrer, és ja tot un referent dins el
món de l’atletisme català i estatal
i aplegarà més de 14.000 atletes.
Aquest any, a més, es preveu la
participació del kenià Kimetto,
l’home més ràpid del món a córrer
una marató.
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Torna la més clàssica de les
travesses organitzades pel Centre Excursionista Garriguenc
(CEG)): la Viladrau-la Garriga.
Es farà el 8 de febrer i recorrerà
gairebé 32 km que, en la seva
major part, transcorren pel Parc
Natural del Montseny. En total hi
poden participar unes mil persones i les inscripcions s’han
de fer al CEG (plaça Mossèn
Jaume Oliveras, 1) o a través
del Servicaixa. Més informació a
www.cegarriguenc.org.
Carnestoltes

La festa del Carnestoltes se
celebrarà a la Garriga el proper 14 de febrer, amb una rua i
un concurs de comparses. Les
bases es poden consultar al
web municipal i la data límit per
apuntar-s’hi és el 6 de febrer.
El 15 de febrer al migdia hi
haurà un concert-ball de swing
a la plaça de l’Església, organitzat per The Impresentables
Hoppers sota la temàtica “Soldats i pin ups”. També es farà
una botifarrada i el concurs de
disfresses “Marilyn i Elvis”. A
la tarda, també a la plaça, arribarà l’hora de l’enterrament de
la sardina i la crema del Rei
Carnestoltes. Els nens i nenes
podran gaudir d’un taller de sardines.

Inici dels Plans d’Ocupació

Places de paletes, pintura i neteja viària

L

’Ajuntament de la Garriga ha convocat els primers llocs de treball
dins els Plans d’Ocupació Municipal
2015. Són places de paleta i pintors/
es i peons/es de neteja viària. Posteriorment es convocaran les de suport
administratiu, suport informàtic i les
de fusteria.
Aquests plans d’ocupació es regiran
per les Bases Generals dels POM
2015 i s’adrecen a persones aturades del municipi que, mitjançant una

contractació laboral, duran a terme
actuacions de caràcter temporal i
d’interès general i social a la Garriga.
Un dels objectius del programa és
que les persones participants adquireixin experiència professional i millorin la seva ocupabilitat.
La Garriga destinarà 500.000 euros
a plans d’ocupació durant aquest any
2015 (150.000 euros propis i 350.000
euros provinents de subvencions de
la Diputació).

Recursos i consells sobre habitatge
La pàgina web municipal estrena secció

Eficiència energètica

Aquest mes de febrer s’inicia el
Projecte de millora d’eficiència
energètica de l’enllumenat públic de la Garriga, que durà a
terme l’empresa Citelum Ibérica SA. Amb aquesta actuació s’instal·laran llums Led a
l’enllumenat del poble i substituiran les tecnologies antigues.
L’objectiu és reduir la potència de
la instal·lació però incrementarne la lluminositat, tot apostant per
un model més sostenible i menys
contaminant.
Nova aula de P0
L’Escola Bressol Municipal Les
Caliues ha obert, aquest gener,
una nova aula de P0 fruit de la
demanda de famílies per portar-hi
els seus infants. Per aquest motiu, en aquest moment, s’està en
disposició de poder oferir tres places més d’aquest nivell per completar el grup.
Bar dels Pinetons

El web de l’Ajuntament (www.lagarriga.cat) ha introduït una pàgina
dedicada a l’assessorament i als
recursos sobre temes relacionats
amb l’habitatge. La secció aporta tota la informació sobre el Punt
d’Informació d’Habitatge de la Garriga, obert al públic cada dilluns de
16.30 a 18.30 hores. També es pot
sol·licitar una cita prèvia a habitatge@ajlagarriga.cat o al 93 860 50
50.

La pàgina conté també informació
sobre consells i ajuts per a persones propietàries i llogateres, així
com recursos sobre temes hipotecaris, ajuts per a rehabilitacions
sobre models alternatius d’accés
i tinença d’habitatges. En aquesta
secció, que es troba dins l’apartat
‘El Municipi per temes’ del web municipal, s’hi pot trobar documentació específica, notícies i enllaços
d’interès.
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L’Ajuntament ha adjudicat la gestió del Bar dels Pinetons a Jèssica García. El contracte de la
concessió es va signar el 13 de
gener i té una durada de 2 anys
prorrogables.
El Bar dels Pinetons, que es troba al parc que duu el mateix nom,
és un equipament públic que té la
gestió en concessió.

Notícies

Arranjaments a 12 habitatges

Reformes per millorar l’autonomia de la gent gran

Vicealcalde d’Asilah

L’Ajuntament va rebre el 16 de
gener la visita oficial del vicealcalde de la Comuna d’Asilah,
Jebari Abdelaziz. L’alcaldessa
de la Garriga, Meritxell Budó, va
rebre Abdelaziz al seu despatx,
acompanyada de membres de
l’associació Asilah – la Garriga i
del director de la Fundació Martí l’Humà, Jordi Salayet.

L

’Ajuntament de la Garriga i la Diputació de Barcelona arranjaran
properament habitatges de persones
grans de la Garriga. Amb aquesta actuació, impulsada des dels serveis socials municipals es faran reformes bàsiques a una dotzena d’habitatges de
persones d’edat avançada del municipi per tal de garantir-los l’accessibilitat,
l’autonomia i una millor qualitat de
vida.
Durant el mes de gener s’han començat a fer visites tècniques a les
cases on s’intervindrà, tot estudiant

les necessitats de cada cas. Les actuacions es faran sobretot als banys
de les cases visitades, on caldrà substituir la banyera per un plat de dutxa,
eliminar graons i instal·lar-hi ajudes
tècniques. També es poden fer arranjaments a cuines i espais de caire més
general, que s’adaptaran per facilitar
la mobilitat i les condicions de vida
a l’interior de les cases. El cost mitjà de cada arranjament és de 1.700
euros, dels quals el 80% són coberts
per la Diputació i el 20% restant per
l’Ajuntament.

Projecte de cooperació al Marroc

Acaben les reformes a l’escola rural de Tendafel

Margarida Valls, centenària

La veïna de la Garriga Margarida Valls, resident a l’Asil-Hospital, va fer 100 anys el passat
13 de gener i va rebre la medalla centenària de la Generalitat
i un ram de flors de la mà de
l’alcaldessa Meritxell Budó.
Margarida Valls, més coneguda
al poble com la “Margarita de
Can Mario, ha estat vinculada
durant tota la vida a la pastisseria Can Mario de la Garriga.
Visita a l’Asil

El projecte de cooperació que la
Garriga ha dut al nord del Marroc,
ha fet possible reformar una escola
de primària de Tendafel que patia
inundacions, furts i registrava un
elevat absentisme escolar (especialment de nenes).
El projecte, impulsat per Asilahla Garriga amb la col·laboració de
l’Ajuntament i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,
va començar l’any 2012 i ha finalit-

zat al 2014. Durant el mes de desembre es va poder visitar una exposició a la Sala Andreu Dameson
amb fotografies sobre les reformes
realitzades.
A dia d’avui, l’escola ha reduït les
faltes d’assistència de l’alumnat i
els robatoris que es produïen. També s’ha constituït una AMPA per
implicar les famílies en el funcionament de l’escola i una associació
d’exalumnes.
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El passat 16 de gener la Secretària General de Benestar i Família de la Generalitat,
Dolors Rusinés, va visitar les
instal·lacions de l’Asil-Hospital
de la Garriga. Durant la visita,
Rusinés va estar acompanyada del director del centre, Joan
Cruells, i de l’alcaldessa Meritxell Budó.

Senders de natura per la Garriga

Senyals d’orientació

M. del Castell

Els tracks dels itineraris, publicats a Wikiloc

L

es persones interessades a
conèixer l’entorn rural i natural
del municipi i el patrimoni i els paisatges que ofereix ja poden descarregar-se els tracks per seguir
les rutes que proposa el Centre de
Visitants de la Garriga. Aquest nou
recurs, que permet tenir el recorregut georeferenciat per GPS a través
de la plataforma Wikiloc, és un pas
més per a la difusió de l’oferta turística i patrimonial del poble i per

apropar el patrimoni local al conjunt
de la ciutadania.
Els senders es poden consultar al
web www.visitalagarriga.cat i recorren el Malhivern, els Tremolencs,
la Doma, Rosanes i ca l’Oliveró.
També són descarregables els
tracks i els continguts dels tres itineraris del Projecte la Garriga rural,
que permeten descobrir la Garriga
de regadiu, els paisatges de secà i
els secrets rurals del nucli urbà.

El Pla de Senyalització del municipi segueix endavant. Un
cop instal·lada la senyalització
per a vianants, s’ha començat
a col·locar la senyalització per
a vehicles. A partir d’aquests
senyals, s’indicaran les zones
d’aparcament existents perquè
les persones visitants sàpiguen
on poden deixar el cotxe quan
arriben a la Garriga. D’aquesta
manera, a banda d’orientar la
ciutadania, també es vol reduir
el volum de trànsit pel centre
del poble.
Prop de 2.000 visitants

Senyalització turística i patrimonial
Nous recursos per conèixer l’oferta local

Durant les darreres setmanes s’ha
millorat i ampliat la senyalització
dels recursos vinculats al turisme i
el patrimoni garriguencs. En alguns
casos, les actuacions s’han limitat
a la reparació i millora de senyalització preexistent. És el cas del
faristol de la plaça de l’Església, la
senyalització del Refugi Antiaeri de
l’Estació o del tòtem del modernisme d’estiueig del Passeig.

Però també s’han dissenyat i
instal·lat nous elements de senyalització: una cartellera sobre
l’oferta turística garriguenca al costat del refugi i de l’estació de tren;
una altra amb tota l’oferta per descobrir la Garriga rural i natural a la
plaça de Can Dachs, i un faristol al
Centre de Visitants amb tota la informació sobre els antics safareigs
municipals.
9 El Garric
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El Centre de Visitants va tancar l’any 2014 amb molt bones
perspectives i resultats. Des de
la nova gestió, iniciada al març,
l’equipament ha registrat més
de 1.800 visites i la seva pàgina web ha superat les 12.000.
També són cada cop més les
persones que segueixen el seu
dia a dia per les xarxes socials.
El Centre de Visitants també
treballa amb els centres educatius i posa a la seva disposició
activitats formatives. Des de
l’inici del curs, diverses escoles
han sol·licitat participar en algunes de les visites guiades que
s’ofereixen.

Notícies

La memòria d’un mestre republicà
Exposició “Desenterrant el silenci”

F

ins al proper 15 de febrer es pot
visitar a la Sala Andreu Dameson
l’exposició “Desenterrant el silenci”,
que documenta la repressió que van
viure mestres de la República i, concretament, el mestre català Antoni Benaiges.
Benaiges era un mestre català innovador que treballava en una escola rural
i que va acabar afusellat i enterrat en
una fossa comuna durant els primers

dies de la Guerra Civil.
Aquesta és una de les propostes dels
actes de Commemoració del Bombardeig a la Garriga, que aquest mes
també inclourà la projecció d’un documental sobre la figura del mestre Benaiges (10 de febrer), una visita al Refugi antiaeri de l’estació (14 de febrer)
i un joc de pistes al Camp d’Aviació de
Rosanes (1 de març). Més informació
a www.lagarriga.cat.

Anècdotes històriques de la Garriga
L’èxode d’una guerra que el poble va viure en primera persona.

En podeu trobar més al llibre “Història de la Garriga. Dels primers assentaments humans al segle XXI”, a la venda properament

El pas a nivell del tren, en primer terme, i la
Villa Adauta, a l’esquerra, un dels edificis
que va acollir més refugiats i refugiades durant la Guerra Civil, en una imatge de l’any
1904.
Fons Blancafort (AHCO), Centre de Documentació Històrica de la Garriga.

Les guerres fan fugir la gent de casa
seva. Ho veiem a l’engròs avui en
dia a Síria. Però fa poc més de 75
anys també la Garriga va ser testimoni d’un fenomen d’aquest tipus.
A l’inici de la Guerra Civil espanyola, el mes de juliol de 1936, la
Garriga tenia 3.440 habitants. Només cinc mesos després ja havia
arribat als 4.200. El setembre de
1937 ja havia arribat als 7500, i el

març de 1938, als 10.000! En menys
de dos anys la població de la Garriga
va augmentar un 300%, gràcies als
i les refugiades que van arribar de
zones de l’Estat espanyol ocupades
per l’exèrcit revoltat i les que van
arribar, sobretot, de Barcelona, fugint dels incessants bombardejos.
El desembre de 1939, ja acabada la
guerra, la població de la Garriga era
de 3.438 persones, dues menys que
a l’inici de la guerra.
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Homenatge a Ovidi Montllor

El Teatre de la Garriga acollirà
el 3 de març a les 18.30 un homenatge a Ovidi Montllor en el
20è aniversari de la seva mort.
L’activitat “Ovidi3 Artista. Pallasso. Polític”, que forma part
del cicle Terra de Sons i està
coorganitzada per l’AUA, comptarà amb la presència de David
Caño, Borja Penalba i David
Fernàndez.
Mainasons

El grup Mainasons de la Garriga
ha estat nominat als Premis Enderrock 2015 en les categories
de Millor disc infantil/per a públic
familiar, Millor DVD o documental
musical i Millor portada de disc.
Les votacions populars es poden
fer al web www.enderrock.cat.
Cicle d’Art

La Fundació Fornells- Pla i
Conxa Sisquella programa un
Cicle d’Història de l’Art sobre “Els
orígens de l’Avantguarda del segle XX” que es farà els dies 4, 11,
18 i 25 de febrer de 19 a 20.30
hores al Taller de Conxa Sisquella (Calàbria, 208). El cicle dedicarà sessions a la pintura simbòlica, a Paul Gauguin, Vicent
Van Gogh i Paul Cezanne. Més
informació a www.fornellsplaiconxasisquella.org.

Nous cursos de català

Inscripcions obertes fins al 13 de febrer

D

el 4 al 13 de febrer s’obre un nou
període d’inscripcions als cursos
de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística.
S’ofereixen tant nivells per aprendre a
parlar català i com per iniciar-se o millorar-ne l’escriptura, amb l’obtenció
del certificat oficial corresponent. Els
cursos es faran del 16 de febrer al 4
de juny i les persones interessades
han d’adreçar-se a l’Oficina de Català
(carrer del Negociant, 79). També poden trucar al 938605994 o enviar un
correu a lagarriga@cpnl.cat.

L’alumnat, a més d’aprendre la llengua, pot participar en les diverses activitats que l’Oficina de Català organitza en col·laboració amb l’Ajuntament
i altres entitats de la Garriga: Voluntariat per la llengua, sortides culturals,
recitals de poesia, concert de Sant
Jordi, confecció de catifes per Corpus, jocs de llengua, etc.
L’Oficina de Català també fa altres tasques de dinamització i ofereix el servei
d’assessorament lingüístic gratuït a
empreses i particulars sobre recursos
i materials.

Bombolles, amb Pep Bou

El proper 7 de febrer a les 19 hores el conegut artista Pep Bou actuarà al Teatre de la Garriga – El
Patronat, on portarà l’espectacle
familiar Bombollavà.
Bombollavà és sinònim de moviment, dinamisme, humor... però
sobretot de risc. Un desafiament
artístic a la recerca de la bellesa
que s’amaga en les bombolles
de sabó i que comparteix protagonisme amb elements innovadors, projeccions i molta llum.
Aplec de sardanes

Més de 8.000 persones al Teatre

L’equipament tindrà una pàgina web pròpia
també, la programació per a escolars del municipi). Dues de les
actuacions amb més èxit de públic
van ser la de Mag Lari i la Mainasons, en què el Teatre va exhaurir
les entrades.

El Teatre de la Garriga – El Patronat ha tancat la temporada 2014
amb 8.387 espectadors acumulats,
uns 2.000 més que durant el 2013.
L’increment de públic ha estat,
doncs, d’un 25,8 %, i durant aquesta temporada s’ha arribat a una mitjana de 182 persones per funció
(aquestes dades tenen en compte,

Web pròpia
El Teatre disposa de dos perfils a
les xarxes socials (Twitter i Facebook), des d’on es fa difusió de la
programació. La cartellera també
es pot consultar a través d’un programa de mà imprès i del web municipal.
Durant el primer trimestre de 2015
és previst que entri en funcionament la nova web del Teatre gràcies a un ajut de la Diputació. La
pàgina permetrà desenvolupar un
sistema propi de venda d’entrades
per tal de millorar les prestacions
actuals, fidelitzar el públic i assolir
una major difusió a les xarxes.
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Més de 500 persones d’arreu
van venir a la Garriga el passat
18 de gener per assistir al 3r
aplec d’hivern que organitzava
l’Agrupació Sardanista la Garriga. L’Aplec, que es va fer al
Pavelló de Can Noguera, va
comptar amb les cobles La Principal de la Bisbal i Jovenívola de
Sabadell.
Taller d’educació
El Pla de Prevenció de Drogues
i Promoció de la Salut C17 organitza un “Taller pràctic per treballar assertivament normes i límits
cap als fills i filles”. L’activitat,
amb el suport de la Diputació, es
farà els dies 5, 12 i 19 de febrer
de 18.30 a 20.30 hores al Teatre
de la Garriga (Sala Altell). Més
informació a carla@c17.cat i al
telèfon 680 52 08 99.

El Consistori

Neus Marrodan, Albert Benzekry i
Dolors Castellà

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

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

Ara fa uns dies una formació política
del consistori ens demanava a l’equip
de govern congelar pressupostos i aturar la vida municipal. I ho demanava
amb l’excusa que el proper més de
maig hi haurà eleccions municipals.
Evidentment que la resposta va ser
clara: res més lluny de les nostres intencions. La Garriga no es pot aturar i
nosaltres no volem que s’aturi.
Aquest 2015, igual que els anys que
han precedit aquesta legislatura, des
de CIU seguirem treballant per la Garriga amb el mateix compromís que
el primer dia, amb la mateixa il·lusió i
amb molta més força.
De manera ràpida se’ns acuden 3
exemples importants de la feina per
aquest mes de febrer.
- La Mitja Marató del dia 1 de febrer
posarà la Garriga al mapa mundial de
l’atletisme. Des de l’ajuntament treballem colze a colze amb els organitzadors de la cursa per garantir que novament sigui un èxit, no només esportiu,
també un èxit com a garriguencs. El
nostre grup municipal som del parer que un municipi que aposta per
l’esport és un municipi que inverteix en
el seu futur.
- La Fira de la Botifarra, un model de
promoció econòmica global que interrelaciona sectors propis com el comerç, els productors locals, el turisme
i la cultura. Una fira que any rere any
volem fer créixer per assolir que sigui
un referent al nostre país. L’any passat
vàrem tenir més de 12.000 visitants.
Però lluny de conformar-nos hem treballat per seguir fent créixer aquest esdeveniment i trobar un millor emplaçament, tot escoltant els participants i
les seves propostes. Aquest any hem
encoratjat el sector de la restauració
i disposarem d’un espai gastronòmic
que permetrà gaudir de la nostra cuina
al mateix recinte de la fira.
- La nova convocatòria dels Plans
d’Ocupació Municipals, uns plans de
xoc contra l’atur, que ens han de permetre donar feina a unes 40 persones.
Un compromís iniciat el 2012 que valorem molt positivament amb un gran retorn cap al municipi. Les convocatòries
pels llocs de treball es poden trobar a
la web municipal i també al Club de
Feina que tenim a l’ajuntament.
Com us dèiem, tres exemples de primer nivell per aquest mes de febrer, i
d’altres que seguirem duent a terme
els propers mesos. La Garriga no es
pot aturar, aquest és el nostre compromís amb la ciutadania, un compromís
que mantindrem sempre.

El servei d’arxiu municipal
Des del setembre de 2014 l’Ajuntament
de la Garriga compta amb els serveis
d’una arxivera municipal. Aquesta
figura, que ve establerta per la Llei
10/2001, de 13 de juliol, determina
qui i com està obligat a disposar d’un
servei d’arxiu, entre d’altres, els municipis de més de 10.000 habitants. Ara,
amb aquest nou servei, l’Ajuntament
pot comptar amb l’assessorament i
suport de la Xarxa d’Arxius Municipals
de la Diputació de Barcelona i, el que
és més important, amb els serveis
d’una professional de la gestió documental i arxivística.
Aquesta és una millora aparentment
poc visible però molt decisiva per a
l’organització interna de l’Ajuntament.
Tots sabem que la quantitat de documentació que es genera és important,
i cal discernir –a vegades ho estableix
la mateixa Llei– què es guarda i què
no, on es guarda i com. Tenir degudament localitzada la documentació i
expedients de cada regidoria i trobar
el que es busca amb agilitat ens ajuda
a valoritzar internament la feina feta
i dóna qualitat al servei públic que
s’ofereix.
Actualment, l’Arxiu Municipal –en fase
de reorganització– s’ubica a la planta baixa de l’Ajuntament, on hi ha la
policia local. Aquest arxiu, de 620
metres lineals, conté la documentació
administrativa d’ús no freqüent que
es genera d’ordinari, però també acull
l’arxiu històric, amb documentació
municipal (o relativa al municipi) des
del segle XIV. Això és així perquè els
arxius municipals tenen l’obligació de
conservar el seu patrimoni documental –encara que no l’hagin generat directament: cas de les donacions, per
exemple.

SI la Garriga qualifiquem d’acord de
mínims l’anunci que va fer el president de la Generalitat, Artur Mas, que
convocarà eleccions al Parlament pel
vinent 27 de setembre.
L’acord entre CiU i ERC està lluny
d’allò reclamat pel poble de Catalunya després del 9 de novembre: eleccions ara i llista de país. S’ha arribat,
a més, a un acord de mínims després
de dos mesos on els egoismes i els
interessos partidistes han dominat la
política catalana.
Lamentem que s’hagi renunciat a una
candidatura de país, àmpliament reclamada per la societat civil i el catalanisme de base, entenent que era
la forma més clara i segura de fer la
independència a través d’aquestes
eleccions. Lamentem que CiU i ERC
endarrereixin el procés i no hagin escoltat el clam del poble. I és que endarrerir el procés suposa un cop més
allargar l’espoli econòmic del nostre
poble i seguir amb la retallada de
drets que Espanya propugna diàriament cap a tots nosaltres.
Tanmateix, estem preparats, ara que
ja tenim data, per les properes eleccions al Parlament, i el poble de Catalunya tindrà aquest setembre a les
seves mans assolir la independència.
Des de SI defensem, des de l’any
2010, que l’únic full de ruta viable per
fer i exercir la independència és a través d’una Declaració d’Independència
des del Parlament de Catalunya i per
això treballarem tossudament alçats
perquè la DUI sigui l’objectiu més
important que aquest país assoleix a
curt termini.
Ara és l’hora, és l’hora de declarar la
independència!

En qualsevol cas, els arxius municipals han de tenir les condicions per
garantir l’accés de la ciutadania a
la documentació que li és més propera, sigui o no de caràcter històric.
Amb la figura de l’arxivera municipal,
hem posat les bases per fer-ho més
àgil i reglat, i per fer possible, també, planificar accions que potenciïn
l’organització d’activitats de recerca
i de coneixement dels fons de l’arxiu
per part de tots els garriguencs.
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Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter

Plans d’Ocupació

Rodalies i gran velocitat

Durant aquest mes de Febrer es
convocaran les primeres places
dels plans d’Ocupació del nostre
Ajuntament. La continuïtat i la defensa d’aquests plans era un dels
punts que el PSC va posar damunt
de la taula per aquests pressupost
2015.
Creiem que en el moment que vivim, els plans d’ocupació son una
eina necessària pels nostre poble,
i tot i que a vegades la mesura ens
insuficient, creiem que afavoreix
a moltes famílies i es per això de
la seva importància en un context
com l’actual.
Els exemples d’anteriors anys son
un símptoma del encert d’aquests
plans, una aposta que el PSC va
fer des de el inici de la legislatura,
i que posteriorment va adoptar el
equip de govern un any després.
Uns plans d’ocupació que en
aquest any tindran una dedicació
dintre del horari laboral a la recerca de feina. Aquesta eina intentarà
ajudar a les persones afavorides
per els plans, a intentar donar continuïtat a la oportunitat que han tingut, però aquest cop dintre del mercat laboral. Des de el PSC trobem
un encert aquesta mesura, ja que a
part de la experiència professional
que podran acreditar una vegada
finalitzi el contracte laboral, els dotarem d’eines actives en la recerca
de feina.
Es per tot això que farem un seguiment curós de les diferents convocatòries que l’Ajuntament faci
d’aquests plans durant tot el 2015,
garantint que es convoquin totes
les places que siguin possibles
amb els gairebé 500.000€ que hi
han per aquest any!

Ja fa uns quants dies, un petit incendi a
la caseta on hi ha el sistema de control
dels passos a nivell del Malhivern i de
Can Terrers va ocasionar l’enèsima molèstia als desgraciats usuaris d’aquesta
línia de tren, probablement la més dissortada del continent europeu. No només als usuaris del ferrocarril, atès
que els vianants i automobilistes que
fan servir aquests passos han de mirar
amb quatre ulls abans de creuar aquest
tram, ja de per sí perillós, de la via. En
el moment d’escriure aquestes ratlles,
el problema encara cueja: dues bosses
d’escombraries tapen els senyals lluminosos, senyals de “stop” conviden a la
prudència, i els trens passen a ritme de
tortuga per evitar accidents. Bravo.
Paral·lelament, es coneix el nou impuls,
amb la corresponent –i generosíssima—
dotació pressupostària, que el Ministeri ha decidit donar enguany a l’AVE,
buc insígnia de la potència econòmica
d’Espanya, símbol de la inequívoca revifalla de l’economia estatal, metàfora
perfecta de la penúria deixada enrere
gràcies a la perícia dels nostres magnífics governants: s’ha acabat la crisi, i
anem a tota pastilla. Pobles i petites ciutats d’arreu gaudiran de l’invent. Bravo.
Durant molts anys, ICV i els seus socis
vam plantar cara, molt sovint en solitari, davant l’aberració de desenvolupar
peti qui peti un faraònic projecte de gran
velocitat, quan els serveis de rodalies
feien aigua per tot arreu. Reiteradament,
PSOE i PP, però també partits polítics
catalans presents al Congrés, amb CiU
al capdavant, van acusar els ecosocialistes d’anar contra el progrés i de ser antimoderns, antisocials, de voler enfonsar
no sé quants llocs de treball i de no sé
quantes dolenteries més, pel simple fet
de defensar que, abans d’endegar infraestructures dubtosament sostenibles,
calia garantir el bon funcionament i millora urgent dels soferts mitjans ferroviaris
de rodalies, que han d’emprar, diàriament, centenars de milers de treballadors d’arreu.
Els anys passen, però en molts aspectes
s’assemblen lamentablement: els usuaris del tren de la Garriga seguirem trigant una hora per cobrir 30 quilòmetres i
patint tota mena de calamitats en forma
d’avaries gairebé diàries, fins el dia que
s’entengui inequívocament que el transport de viatgers és, abans que un bon
negoci per a uns quants, un servei públic
indispensable per al conjunt del país.
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Després de dos anys sense governar ,
ara Artur Mas anuncia una campanya
electoral de 8 mesos.
Almenys el 27 de setembre els catalans
ens podrem alliberar d’aquells que volen el poder , però que no volen governar.
El suposat acord CIU-ERC és una estafa: ni han convocat eleccions al març ,
perquè tenen por de perdre el poder . Ni
han fet llista única perquè no se suporten. Ni faran plebiscitàries perquè les
del 27 de setembre, si es convoquen ,
seran unes eleccions com les anteriors,
anticipades i autonòmiques.
L’únic acord entre CIU i ERC ha estat
el de tapar la corrupció i descafeïnar la
comissió Pujol.
Artur Mas, fill polític de Pujol, evita comparèixer davant la comissió
d’investigació com ha sol·licitat el PPC ,
i no ho ha fet amb astúcia, sinó amb els
vots d’ERC.
El procés , doncs, ha mort i ara només
és una excusa( molt cara) per a mantenir el poder a mans dels nacionalistes,
els de sempre.
Ara és l’hora del canvi . És hora de
governar, perquè les ficcions independentistes estant sortint molt cares als
catalans. És hora de desmuntar els “xiringuitos” d’Estat i augmentar la inversió
en educació a Catalunya posant-la a la
mateixa alçada que la mitjana espanyola. És hora de deixar de crear “ambaixades” per a internacionalitzar un conflicte
inventat i començar a recolzar l’atracció
d’inversions estrangeres a Catalunya.
Mentre la inversió estrangera puja a la
resta d’Espanya , a Catalunya ha caigut
un 45% de gener a setembre del 2014
respecte al 2013. Durant aquest període la inversió estrangera a la Comunitat
de Madrid (5.091 milions d’euros ) ha
estat 5 cops més gran que a Catalunya
(1.094 milions).
Internacionalitzar
conflictes
enlloc
d’internacionalitzar l’economia té un
preu massa car per a la butxaca dels
catalans.
Mas o Junqueras pensen en la seva cadira i els seus interessos partidistes. El
Nacionalisme Separatista ha accentuat
la crisis dels catalans i per això el president de la Generalitat ha decidit mantenir la inestabilitat política en aquest
2015.
Mas s’ha mostrat com un incompetent
per governar i per arribar a acords amb
ningú.
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l’Agenda
Diumenge 1 de febrer

Dissabte 7 de febrer

Organitza: Associació la Mitja

Organitza: Centre de Visitants la Garriga

a les 12 h, a Can Raspall
Espectacle “Defensa’m, perquè és
mentida”. Programa de commemoració del Bombardeig de la Garriga.

a les 10 h, al Centre de Visitants de la
Garriga (Ctra. Nova, 46)
Itinerari guiat: “La Doma. El tresor
medieval de la Garriga”.
Preu: entrada individual 4.5€ / entrada reduïda 3€ / menors de 8
anys gratuïta. Inscripció prèvia:
info@visitalagarriga.cat o trucant al
93.113.70.31/610.47.78. 23.

a les 10.30 h, pels carrers de la Garriga
La Mitja.

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 3 de febrer

a les 18.30 h al Teatre de la GarrigaEl Patronat
Conferència de Francesc Albardaner: “El dia que els catalans vàrem
perdre la nostra sobirania: La inquisició castellana a Catalunya”.
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast

Dimecres 4 de febrer

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès!“. I Don’t Want to go to Bed!”,
a càrrec de Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge
School

a les 19 h, a la Fundació Fornells-Pla
i Conxa Sisquella
Curs sobre Els Orígens de
l’avantguarda del segle XX. La pintura simbolista a càrrec d’Anna
Sendra.
Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

Del 4 al 13 de febrer

de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16
a 19.30 h, i divendres, de 10 a 13 h
Inscripcions als Cursos de Català
per a Adults.
Organitza: Oficina de Català la Garriga

Dijous 5 de febrer

de les 18.30 h a les 20.30 h, al Teatre
de La Garriga
“Taller pràctic per treballar assertivament normes i límits cap als fills
i filles”.Més informació: Can Raspall
(93.860.50.60).
Organitza: C-17

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: conversa
en anglès. Xerrada: “Queen Elizabeth I and women in power”.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge
School

de 8 a 15 h, a la plaça Can Dachs
Fira Alternativa.

Organitza: Centre de Visitants la Garriga

a les 19 h, a la Fundació Fornells-Pla
i Conxa Sisquella
Curs sobre Els Orígens de
l’avantguarda del segle XX. Paul
Gauguin, creador de la seva pròpia
llegenda a càrrec d’Anna Sendra.
Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada:
“El
malbaratament
d’aliments a Catalunya”.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Banc
d’Aliments

Dijous 12 de febrer

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Maixa, la petita bibliotecària, explica contes de Carnestoltes”, a càrrec d’Albert Estengre.

de les 18.30 a les 20.30 h, al Teatre
de La Garriga
“Taller pràctic per treballar assertivament normes i límits cap als fills
i filles”.

Organitza: Biblioteca Núria Albó

Organitza: C-17

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El
Patronat.
Bombollavà de Pep Bou.

Divendres 13 de febrer

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 8 de febrer
44a Travessa Viladrau - la
Garriga.

Organitza: Centre Excursionista la Garriga

de 10 a 18 h, a la Torre del Fanal
Jornada de treball Fem realitat el
pati de la Torre del Fanal.
Organitza: La Torre del Fanal

Dilluns 9 de febrer

a les 18.30 h, al Casal de Joves de la
Garriga
Inici curs “Cangurs”. Els dilluns de
18.30 h a 20 h.
Organitza: Punt d’Informació Juvenil

Dimarts 10 de febrer

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
El Patronat
Projecció del documental “El Retratista”. Programa de commemoració
del Bombardeig de la Garriga.
Organitza: Ajuntament de la Garriga i FUMH

Dimecres 11 de febrer

de les 17.30 h a les 18.30 h, al Casal
de Joves
Taller de Beat Box.

a les 12 h a les aules de
batxillerat
Conferència a càrrec de la Sra. Yoshimo Kajimoto (supervivent del
bombardeig d’Hiroshima).
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Institut
Vil·la Romana

a les 20 h, a Can Ramos
Sopar-concert Posem la Nota: “A
pleasing agreeable style. La flûte
enchanteresse”, a càrrec de Joan
Bosch i Marco Brolli. Obres de
compositors catalans de finals del
segle XVIII i sopar. Què menjava la
burgesia catalana al segle XVIII?
Organitza: FUMH

Dissabte 14 de febrer

de 9 a 14 h, a la plaça Can Dachs
Taula informativa sobre el càncer
infantil.
Organitza: Oncovallès La Garriga

a les 10 h, al Centre de Visitants de la
Garriga (Ctra. Nova, 46)
Itinerari guiat: “Vila termal i
d’estiueig”(Ruta Raspall).
Preu: entrada individual 4.5€ / entrada reduïda 3€ / menors de 8
anys gratuïta. Inscripció prèvia:
info@visitalagarriga.cat o trucant al
93.113.70.31/610.47.78. 23.
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

Organitza: Casal de Joves i joves que fan Beat
Box
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a les 12 h, darrera l’Estació de la
Renfe de la Garriga
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de
l’estació”.
Preu: entrada individual 4.5€ / entrada reduïda 3€ / menors de 8 anys
gratuïta Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31
/ 610 47 78 23.

Dimecres 18 de febrer

Dimarts 24 de febrer

Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

Organitza l’Aula de la Universitat a l’Abast de
la FUMH

Organitza: Centre de Visitants la Garriga

Dijous 19 de febrer

Dimecres 25 de febrer

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 15 de febrer

a les 12.30 h, a la plaça de l’Església
Impresentables Swing Carnestoltes.
Organitza: The Impresentables Hoppers.

de 16 a 18 h, a la plaça de l’Església
Taller de sardines de Carnestoltes.
Organitza: Ajuntament de la Garriga i EMAD

a les 18 h, a la plaça de l’Església
Enterrament de la Sardina i crema
del Rei Carnestoltes. Xocolatada
per a les persones que vagin vestides
de dol.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns 16 de febrer

Esquiada Jove 2015
Inscripcions fins al 9 de febrer.
Organitza: Casal de Joves

Del 16 al 22 de febrer

a establiments de restauració
Setmana Gastronòmica de la Fira
de la Botifarra
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de les 18.30 a les 20.30 h, al Teatre
de la Garriga
“Taller pràctic per treballar assertivament normes i límits cap als fills
i filles”.
Organitza: C-17.

al vespre, al cinema Alhambra
Presentació de la Fira de la Botifarra.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres 20 de febrer

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga.
Classe oberta del Taller d’actors de
l’Escoleta de Teatre.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 21 de febrer

a partir de les 10 h, a la Torre del Fanal
Músics sense espai: xerrada, concert i dinar popular.
Organitza: la Bordalla

Dissabte 21
i diumenge 22 de febrer

a la plaça de l’Església, dissabte de
les 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h i diumenge de 10 a 17 h
Fira de la Botifarra.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 22 de febrer

al matí, a la plaça de Can Dachs
Tornen les gitanes a la Garriga. Ballada de gitanes a càrrec dels alumnes
de l’Escola de Música.
Organitza: EMM.

Dimarts 17 de febrer

a les 18.30 h al Teatre de la Garriga
El Patronat
Conferència de Dolors Folch: “La
vida quotidiana a la Xina en el moment de l’arribada dels primers europeus, vista a través d’un rotllo de
pintura”.
Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast de
la FUMH

a les 12 h al Passeig
II Calçotada per la Unitat Popular.
Organitza: CUP La Garriga

de 18 h a 21 h, a la sala polivalent del
Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvització Una
trobada-diàleg de músics i moviment
per a tota persona interessada en
participar-hi.

a les 18.30 h al Teatre de la
Garriga El Patronat
Conferència de Lluís Solà-Dachs:
“Conflictes socials: Bombes i pistoles a la Barcelona del 1900”.

a les 19 h, a la Fundació Fornells-Pla
i Conxa Sisquella
Curs sobre Els Orígens de
l’avantguarda del segle XX. Paul
Cezanne, la pintura com a investigació a càrrec de Fina Bernard.
Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella.

a les 19 h, a la sala de Plens
Ple municipal. Es pot seguir en directe per Ràdio Silenci.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club Lectura: Parlarem del llibre
“Terres de vidre” de Baricco. Sessió moderada per Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 26 de febrer

a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó.
Presentació del llibre El plagi, de
Sílvia Romero. Obra guanyadora
del Premi “El Lector de l’Odissea”.
La presentació anirà a càrrec de
l’autora i de Julieta Sunyol.

Dissabte 28 de febrer

a les 10.30 h, Plaça Narcisa Freixas
(final Passeig)
Itinerari guiat “La Garriga rural: paisatges de secà” amb degustació
final amb productes locals. Preu:
tiquet individual 4.5€ + 3€ degustació
/ entrada reduïda 3€ +3€ degustació /
menors de 8 anys gratuïta. Inscripció
prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

a les 20 h, al Teatre de la Garriga-El
Patronat
On seràs demà? de Joan Dausà
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Festival
Terra de Sons

Organitza: associació “Relats de l’Alzina”Elena Castelar Garriga
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a les 18 h, davant del Teatre de la
Garriga-El Patronat
Rua de Carnestoltes. Inscripcions a
l’OAC fins el 6 de febrer.
Preu: entrada individual 4.5€ / entrada reduïda 3€ / menors de 8 anys
gratuïta Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31
/ 610 47 78 23.

a les 19 h, a la Fundació Fornells-Pla
i Conxa Sisquella
Curs sobre Els Orígens de
l’avantguarda del segle XX. Vincent
Van Gogh, l’expressió de l’ànima a
càrrec de Fina Bernard.

l’Entrevista
JOAN DAUSÀ, músic i actor
El 28 de febrer presentarà el seu nou àlbum On seràs demà? al Teatre de la Garriga.

“Si no hi hagués públic segurament no faria cançons”

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és
músic i actor. El proper 28 de febrer a les 20 hores presentarà el seu nou disc, On seràs demà?,
al Teatre de la Garriga – El Patronat dins el cicle
Terra de Sons que organitza La Gatzara.
Aquesta nova gira arriba després de l’èxit inesperat del seu primer àlbum, Jo mai mai, amb què va
fer més 80 concerts i que el va portar a tocar davant d’un Palau de la Música ple de gom a gom.
L’any passat Dausà va rebre el Premi Gaudí a la
millor banda sonora per la música de la pel·lícula
Barcelona, nit d’estiu.
Com neix el projecte musical Joan Dausà?
Des de jove que tocava la guitarra i el piano, i sovint feia concerts
de versions del Serrat i el Llach. Un dia em van proposar fer un
d’aquests concerts a Luz de Gas i vaig pensar que, ja que anava
a una sala de referència, potser ho podia aprofitar i fer cançons
meves. Vaig trucar a quatre amics-músics per si m’hi volien acompanyar i així és com va néixer la banda que m’acompanyaria i
amb què gravaríem el nostre 1r disc: Jo mai mai.
Estàs sorprès de la bona rebuda que has tingut dins el panorama musical català, en només 2 anys?
Doncs sí, la veritat. Vam fer el disc intentant que el resultat ens
fes sentir orgullosos de la feina feta, conscients que potser allí
s’acabava el projecte. La sorpresa va ser la bona resposta per
part de la gent, que se’l va fer seu, i ben aviat va aparèixer als
concerts cantant moltes de les cançons!
Què va suposar, per a tu, rebre el Premi Gaudí a la millora
banda sonora per Barcelona, nit d’estiu?
Per mi va ser un reconeixement a la feina feta durant dos anys.
Una feina basada en l’autoproducció i la confiança en el projecte,
fins al punt de llançar-nos a la piscina i tancar la gira al Palau
de la Música, assumint-ne nosaltres els riscos... Va sortir molt
bé! Fets com aquest han anat aconseguint que els programadors
confiïn en el projecte i que la gira del 2n disc s’hagi pogut plantejar d’entrada amb la complicitat i la confiança de molts cicles de
concerts i festivals.
Ets músic, actor i també llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses. Com es complementen aquestes tres facetes?
Les dues primeres tenen en comú que es basen en comunicar.
Crec que més enllà de tot, sóc un comunicador. Visc de la relació
amb el públic. La diferència és que quan faig d’actor, locutor o
presentador el guió que em condueix és escrit per algú altre i en
canvi, ara, amb la música, el text és meu. Això fa que em senti
més connectat amb mi mateix.
I pel què fa a l’Administració i Direcció d’Empreses crec que m’ha
anat molt bé per entendre que la música també és un mercat i
que tan important és cultivar i aconseguir unes pomes boníssimes com que la gent sàpiga que les tens!
Com està anant la presentació del nou àlbum, On seràs
demà?
En aquesta gira hem intentat sempre tocar en llocs molt especials, entenent que el marc i l’escenari del concert aporten rique-

sa a la proposta. Hem tingut la sort que els programadors
també ho veien així i ens han proposat tocar en llocs preciosos davant del mar, en un penya-segat o sota una alzina
centenària. Portem 40 concerts i ara encarem la segona part
de la gira amb moltes ganes i alguna cançó nova...
Dius que amb el nou disc has fet un pas endavant. En
quin sentit?
Jo mai mai era una suma de cançons que ara veig com un
nen petit, que acabava de néixer... I el nou disc representa
l’evolució natural d’aquell nen que ja es coneix una mica més
a si mateix. És més dur i més autocrític. Per tant el discurs té
un punt més de maduresa, segons el meu parer, i la producció musical que l’acompanya és més intensa i més acurada
alhora.
Com és el teu procés de creació?
Quan he de fer una cançó em poso a tocar el piano sense
tenir decidit què vull dir o quina n’ha de ser la temàtica. Toco
una estona i en algun moment apareix una paraula, una frase
o una imatge. Fruit del subconscient. A partir d’aquí estiro el
fil i ho converteixo en una història o una suma de sensacions
que acaben adquirint personalitat pròpia fins que esdevenen
una cançó. Per tant, la música (no definitiva) acostuma a proposar un text que alhora acabarà de donar forma a la melodia.
Què és el que més t’agrada dels directes com el que faràs
a la Garriga?
Veure’ls com un concert únic. Per a mi les cançons són
l’excusa per connectar amb la gent. Si a cada concert, més
enllà que hi hagi gent que repeteixi, el públic és diferent, allò
que pot passar també ho és. Això és el que em motiva a cada
concert i el que provoca que quan acabo de tocar em quedi
una estona parlant amb qui li vingui de gust, posant cares i
compartint opinions i sensacions. Si no hi hagués públic, segurament no faria cançons.
I per acabar: el nom del nou àlbum, On seràs demà?, és
una crida a viure el present sense sofriments innecessaris?
Exacte. On seràs demà? és una pregunta que evidencia que
no en sabem la resposta. Amb totes les conseqüències. Fins i
tot potser demà no hi som... És un pessic de realitat que convida a respirar i viure una mica més el present.

