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E n  p o r t a d a

Un comerç de qualitat, proper i amb els millors avantatges 
per a la clientela. Aquestes són les principals característi-

ques del comerç local de la Garriga, que durant aquestes festes 
vol ser la primera opció per a les compres nadalenques de la 
població. Per dinamitzar l’activitat comercial al poble, l’Ajunta-
ment ha engegat la campanya “Viu el Nadal a la Garriga”, que 
arrencarà el 5 de desembre amb la tradicional Festa de la Llum. 
Un cop encesos els llums de Nadal als carrers del poble, se 
celebraran diverses activitats d’animació per atraure públic de 
totes les edats. 
Un any més, la campanya portarà a la plaça de Can Dachs el 
Parc de Jocs, un conjunt de propostes lúdicoeducatives per a 
infants. El Parc se celebrarà del 14 al 24 de desembre i els ti-
quets per participar-hi es podran trobar a les botigues del poble. 

Promocions úniques
Comprar als comerços de la Garriga, enlloc de fer-ho en gran 
superfícies, no és només una manera de fer poble i potenciar 
l’economia local. Comprar a la Garriga també és sinònim de 
bons preus, productes de qualitat i un gran ventall d’avantatges 
i promocions especials. Els establiments adherits a l’Associació 
de Comerciants, Empresaris i Professionals  APROP, per exem-
ple, repartiran diversos obsequis entre la clientela i lliuraran vals 

Opinió dels grups polítics

CiU: “Des de CiU fem una crida perquè aquestes festes la gent es quedi a la Garriga a comprar. Tenim un comerç de qualitat, 
de proximitat i amb unes característiques pròpies que el fan únic i singular”
Acord: “Per Nadal i cada dia seguim apostant pel comerç de proximitat. Què millor que comprar a les nostres botigues? 
Animem tothom a fer-ho”
SI: “Donem suport a totes les iniciatives que han estat engegades per APROP i l’ASIC amb la idea de fomentar el comerç 
proper. Anar a comprar al botiguer del costat de casa fa xarxa i estreny els vincles socials. Creiem que la proximitat i tracte 
individualitzat per part del comerciant que et saluda pel nom quan entres a la botiga no tenen preu”
PSC: “La Garriga gaudeix d’un comerç de proximitat implicat en el teixit social garriguenc. Aquest Nadal, tots a comprar i 
donar suport a les nostres botigues! Fem del comerç local el nostre segell de qualitat”
ICV: “Comprar a la Garriga és la millor manera de mantenir viu el nostre comerç i la manera més sostenible de fer-ho. A la 
vegada que comprem, podem gaudir del passeig nadalenc a peu, participant alhora en la programació d’activitats. Esperem 
que el proper Nadal ho puguem fer amb més espai encara per als vianants”
PP: “El PP al costat del negoci de proximitat i de confiança, donant suport i apostant pel comerç local”

de descompte. 
Pel que fa a l’ASIC, aquest Nadal llança la campanya “Il·lusiona’t! 
Gaudeix del poble i del seu comerç”, amb què sortejarà 3.000 
euros per gastar als seus establiments en una sola tarda. Per 
participar al sorteig només cal fer una compra del 5 de desem-
bre al 2 de gener  i dipositar la butlleta a les urnes que hi haurà 
a tots els comerços de l’agrupació. El 4 de gener se celebrarà 
el sorteig, i la persona guanyadora tindrà a la seva disposició 
3.000 euros per gastar durant aquella mateixa tarda i un cotxe 
descapotable per anar a les botigues que més li agradin. 

Fires i mercat
Una altra de les promocions locals és el sorteig que es farà al 
mercat municipal el 21 de desembre, en què les persones que 
facin compra a les parades optaran a diferents lots de productes 
del mercat. 
També dins el marc de les festes de Nadal arriba a la Garriga la 
Fira Alternativa, que el 21 de desembre s’instal·larà a la plaça 
de Can Dachs. Aquesta fira –que se celebra cada mes- porta 
productes artesans i de proximitat de tota mena: des de format-
ges, mels i embotits, fins a peces de roba o joguines fetes a mà. 
Una altra de les fires d’aquest mes és la Fira de Nadal del Barri 
de Dalt, prevista pel dia 1 de desembre al carrer del Negociant.

El comerç local, una aposta segura per les festes de Nadal
Els establiments de la Garriga oferiran descomptes i promocions especials
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El grup coral de nivell elemental de 
l’Escola Municipal de Música (EMM) 
oferirà una cantada de nadales a di-
ferents carrers i places de la Garriga. 
Serà el proper 22 de desembre a partir 
de les 12 hores del migdia, en un petit 
cercavila que sortirà des de la plaça 
de l’Església. L’activitat forma part de 
la programació nadalenca de l’EMM, 
que també inclourà un calendari de 
concerts i actuacions oberts al públic. 
Durant tot el mes, l’Auditori acollirà di-
versos concerts de Nadal a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra de la Garriga 
(10 de desembre), l’Orquestra de pe-
tits i grups locals (13 de desembre), 
el departament de vent de l’escola 
(16 de desembre), el departament de 
corda (17 de desembre), els alumnes 

El Grup Il·lusió recollirà, a partir del 9 de 
desembre i fins al dia 20 d’aquest mes, 

joguines noves i usades (però que es trobin 
en bon estat) per repartir-les entre els in-
fants més necessitats. La recollida es farà 
cada tarda de 18 a 20 hores al magatzem 
de Can Luna (carretera Nova, 32).
Des del Grup Il·lusió es fa una crida a la 

adults (17 de desembre) i el departa-
ment de piano (19 de desembre). 

Participació a la cavalcada
Un any més, l’escola també serà pre-
sent a la cavalcada dels Reis d’Orient 
a través de l’Orquestrina, una banda 
d’instruments de carrer (saxos, flau-
tes, clarinets, percussió...) que actua 
en actes festius de la Garriga. Es 
tracta d’un grup obert a alumnes de 
diferents edats, i fins i tot a les seves 
famílies i amics, que prepara les se-
ves actuacions segons els tipus d’ac-
te al qual participa. En el cas de la 
cavalcada, per exemple, l’Orquestri-
na acompanyarà les carrosses reials 
amb nadales i música d’ambient per 
rebre els Reis d’Orient.

El Grup Il·lusió recull joguines a Can Luna
L’entitat ajuda les famílies més desfavorides

Nadales a carrers i places de la mà de l’EMM
El 22 de desembre alumnes de coral cantaran pel poble

Casal de Nadal

El casal municipal de Nadal tin-
drà lloc del 23 de desembre al 7 
de gener a l’escola Giroi. L’espai 
s’adreça a nens i nenes de P3 fins 
a 6è d’Educació Primària i girarà 
al voltant del tema “Un Nadal a la 
vora del foc”. Les inscripcions es 
faran del 10 al 12 de desembre de 
16 a 20 hores a Can Raspall.  

Sant Silvestre
El Club d’Atletisme Les Tortugues or-
ganitza la IV Cursa de Sant Silvestre, 
que se celebrarà l’últim dia del 2013: el 
dimarts 31 a les 18 hores amb sortida 
des de la plaça de l’Església. Com a 
novetat, aquest any les inscripcions es 
faran el mateix dia a la plaça a partir 
de les 16 hores. Els diners recaptats 
amb les inscripcions (de 4 euros) es 
destinaran al Banc d’Aliments de la 
Garriga. La cursa recorrerà uns 7 qui-
lòmetres que s’hauran de completar 
en menys d’una hora. El nombre mà-
xim de participants serà de 400. Més 
informació a www.lestortugues.cat. 

Evitar robatoris
La Policia Local recorda que el crei-
xement de l’activitat comercial durant 
les festes nadalenques fa necessari 
que els comerços prenguin  més 
precaucions per evitar actes delic-
tius. Per prevenir els robatoris fora 
de l’horari comercial recomana millo-
rar la seguretat exterior dels establi-
ments (bona il·luminació, accessos 
protegits...) i invertir en prevenció 
(panys, portes i vidres d’alta segu-
retat, sistemes d’alarma connectats 
a una central receptora, càmeres...).  
Per prevenir els robatoris en hores 
d’obertura aconsella efectuar ingres-
sos a les entitats bancàries durant 
el dia per evitar portar al damunt la 
totalitat de la recaptació al final de la 
jornada. També recorda que cal es-
tar especialment alerta a l’hora de co-
brar per no rebre bitllets falsos i vigilar 
que les targetes de crèdit pertanyin a 
la persona que fa el pagament.

població per participar a la campanya, 
que l’any passat va aconseguir repartir 
joguines a 125 nens i nenes d’un total 
de 61 famílies de la Garriga. Per ajudar 
a finançar la campanya l’entitat col·locarà 
guardioles als comerços i també rebrà els 
diners recaptats a la xocolatada que or-
ganitza l’Associació Dones d’Ara el 21 de 
desembre.  
A més d’animar tothom a portar jogui-
nes, jocs i material escolar, el grup tam-
bé demana la col·laboració de persones 
disposades a donar un cop de mà en 
la recollida, el triatge i la preparació de 
les joguines. Més informació al correu             
grupil.lusió@gmail.com i a la pàgina de 
Facebook de l’entitat.
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Si bé la cavalcada dels Reis d’Orients 
no arriba a la Garriga fins la nit del 5 
de gener, els preparatius per rebre 
els tres personatges començaran uns 
dies abans. Així, durant la tarda del 2, 
3 i 4 de gener, a Can Dachs, s’instal-
larà un campament reial, on els més 
menuts podran lliurar les seves cartes 
als patges dels Reis i, a més, partici-
par a diversos tallers i jocs infantils. 
Una altra de les activitats prèvies a la 
cavalcada serà el taller de fanalets, 
organitzat per l’EMAD, que permetrà 

Els Pastorets i les seves peripècies 
tornaran a pujar l’escenari del Teatre 

de la Garriga- El Patronat els propers 25, 
26, 28 i 29 de desembre i l’1 de gener a 
les 19 hores. L’Associació Fem Pastorets 
ha preparat, un any més, un espectacle 
que combina modernitat i tradició i que 
compta amb la col·laboració de més de 
150 persones de totes les edats. A més 
dels veïns i veïnes que participen en el 
projecte a títol individual, Els Pastorets 
de la Garriga reben el suport de diverses 
entitats locals, com són el Front Diabòlic 
o  els Dofins.
Coincidint amb el 10è aniversari del re-
torn de l’obra al Patronat, Els Pastorets 

als nens i nenes dissenyar els seus 
propis fanalets per rebre el Reis. El 
taller es farà a la Sala Andreu Da-
meson de 10 a 13 hores i de 17 a 20 
hores. 
Finalment, la nit del 5 de gener els 
Reis arribaran al poble i desfilaran 
pels carrers enfilats dalt de les seves 
carrosses. La cavalcada començarà 
a les 18 hores a la plaça del Silenci i 
finalitzarà el seu recorregut a la plaça 
de l’Església, on es faran els parla-
ments.

10 anys de Pastorets al Patronat
Les entrades es venen els dimecres i divendres al Teatre

Tot esperant els Reis de l’Orient
Del 2 al 4 de gener els patges seran a la plaça de Can Dachs

Homenatge a Montalbán
El record de Manuel Vázquez 
Montalbán centrarà l’acte ‘Que-
rido Manuel’, un  homenatge a 
l’escriptor als deu anys de la seva 
mort. L’acte l’organitzen la Gar-
riga Societat Civil i la família de 
Vázquez Montalbán el proper 13 
de desembre a les 20 hores al 
Teatre de la Garriga- El Patronat.   
La benvinguda anirà a càrrec 
de Daniel Vázquez Sallés, fill 
de l’autor, que explicarà la re-
lació entre Manolo i la Garriga, 
on va passar llargues tempo-
rades amb la seva dona, Anna 
Sallés, de família garriguenca.  
L’homenatge comptarà amb la par-
ticipació de l’actor Sergi López, el 
músic Miguel Comamala, el rapso-
de Albert Vilar i els actors Quique 
Alcántara i Glòria Font, entre d’al-
tres artistes. L’acte, obert a tothom, 
es clourà amb un tast de botifarra 
de la Garriga acompanyat de cava.

Cap d’Any
La celebració de Cap d’Any co-
mençarà el 31 de desembre de 
bon matí amb la festa de Cap d’Any 
infantil, pensada per als més petits, 
que podran gaudir d’un espectacle 
d’animació i tallers a la plaça de 
Can Dachs a partir de les 10.30 
hores. A la nit, la gresca seguirà al 
poliesportiu de Can Noguera amb 
el concert de Cap d’Any.

Taller de tions

El proper dissabte 14 de desembre 
tots els nens i nenes que ho vulguin 
podran participar al taller de tions 
que es farà a la plaça de Can Dac-
hs de 10 a 13.30 hores i de 15.30 
a 18.30 hores. En aquest taller, els 
menuts podran construir el seu propi 
tió i guarnir-lo com més els agradi.
D’altra banda, el dissabte 21 de 
desembre a les 18 hores l’associa-
ció Dones d’Ara oferirà una xocola-
tada a la plaça de l’Església.

d’aquest Nadal tindran com a eix conduc-
tor les fantasies d’un infant del poble que, 
a través de la imaginació, reviurà la histò-
ria d’en Lluquet i en Rovelló. El guió l’han 
escrit els directors del muntatge, en Joan 
Monells i en Xavier Gotanegra, juntament 
amb l’Arnau Geli, i proposa “un viatge al 
món màgic del Nadal des de la perspecti-
va d’un jove en el context escolar”. 
Com sempre, l’obra s’acompanyarà de 
música en directe i, com a novetat, inte-
grarà uns passos del ball Lindy Hop grà-
cies a l’assessorament de l’escola Ball a 
la Carta. 

Venda d’entrades
Les entrades es poden comprar durant 
tot el mes de desembre al Patronat, els 
dimecres de 12 a 14 hores i els diven-
dres de 19 a 21 hores. Les entrades es-
tan numerades, i no es vendran a l’OAC 
sinó al Teatre. També es podran adquirir 
al Telentrada (www.telentrada.com) i a 
les mateixes taquilles una hora abans de 
l’inici de l’espectacle.
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N o t í c i e s

Durant el mes de novembre ha fina-
litzat la primera fase del projecte de 
neteja i manteniment de la llera del 
riu Congost de la Garriga. Durant 
aquesta primera etapa, s’han fet 
tasques de conservació e un tram 
de la llera de 1.000 metres comprès 
entre el pont del carrer de Moranta i 
el passeig del Congost. Un dels ob-
jectius de l’actuació era eradicar les 
espècies invasores, com els canyes 

Una cinquantena de persones van 
participar a la jornada popular de 

neteja  del riu, que es va fer el 24 de no-
vembre. L’activitat s’emmarcava dins el 
projecte de neteja del riu i la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus, que 
té l’objectiu de donar a conèixer iniciati-
ves de prevenció de residus a tot Europa.  
La neteja es va fer sobretot al mar-

i les acàcies. També s’han retirat re-
sidus (una tasca que s’ha reforçat 
encara més amb la jornada popular 
de neteja) i s’han instal·lat tanques 
per millorar la seguretat dels via-
nants.
En una segona fase, que es pre-
veu iniciar de cara al mes de març, 
es passarà a reforçar els talussos i 
replantar plantes de ribera autòcto-
nes.

Una cinquantena de persones netegen el riu
La jornada popular retira 16m3 de deixalles, sobretot plàstics

Completada la 1a fase del projecte de neteja
Properament es replantaran espècies autòctones de ribera

25 anys de Geganters

Els Geganters i Grallers de la Gar-
riga, que el 2014 celebren els 25 
anys d’història, fan una crida per 
animar la població a participar i 
unir-se a les activitats de l’entitat. 
“Volem implicar la gent del poble, 
que s’animi a venir i a veure l’am-
bient que es transmet a la colla. 
Tothom que vulgui venir a provar 
els gegants, tocar la gralla i seguir 
el ball dels gegants”, diuen els 
seus membres. Per a més infor-
mació cal enviar un correu a ge-
gantersdelagarriga@gmail.com.

International Golden Cup
La Garriga serà una de les seus 
del torneig de futbol base Internati-
onal Golden Cup que es disputarà 
els propers  6, 7 i 8 de desembre. 
A més de l’Olímpic, hi participaran 
més de 50 clubs entre els quals 
destaquen el Barça, la Roma, l’At-
lètic de Madrid i l’Atlètic Tetuan.
Aquest torneig comptarà amb tres 
categories: prebenjamí, benjamí 
i aleví, disputades en format de 
futbol 7. També han confirmat la 
seva participació el Vila-real i Rayo 
Vallecano, els clubs italians del Ci-
neccità Bettini i el Futbol Clube, el 
marroquí Association Hilal Sportif 
Ksar el Kbir i equips històrics del 
futbol català com la UE Sant An-
dreu, Damm, UE Cornellà, FE Gra-
manet o CE Europa.

Renovació del contracte de jardineria
L’Ajuntament ha prorrogat el con-
tracte amb Viver de Bell-lloc pels 
serveis de conservació i manteni-
ment dels parcs, jardins i espais 
verds del municipi. Viver de Bell-
lloc és un grup d’entitats sense 
ànim de lucre que promou el crei-
xement personal i la inclusió social 
i laboral de persones amb disca-
pacitat intel·lectual o amb trastorn 
mental sever a la comarca. 

ge dret del Congost, entre el pont de 
Can Noguera i el de la Doma. Els ve-
ïns i veïnes participants –n’hi havia 
de totes les edats- van omplir 16 sacs 
de residus, la gran majoria amb una 
mescla de plàstics de diferents tipus. 
A mitja recollida, es va celebrar una 
botifarrada popular a la vora del riu.   
Des de l’Ajuntament es vol agrair la 
tasca de totes les persones voluntàri-
es que van fer possible la jornada de 
neteja, així com de Protecció Civil. Així 
mateix, des del Consistori, es preveu 
organitzar una segona jornada durant 
el mes de gener. També es demana 
al conjunt de la ciutadania que col-
labori a mantenir neta la llera del riu. 
La jornada va comptar amb el suport 
del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, 
l’Agència de Residus de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
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Promoció turística

Des d’aquest mes ja es pot fer ús 
del punt d’autoconsulta de turisme 
que s’ha ubicat a Can Raspall. Es 
tracta d’una pantalla tàctil, propietat 
del Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental (CCVO), que ofereix tota la in-
formació referent a l’oferta turística 
de la comarca. 
Paral·lelament, el CCVO treballa 
també en la creació d’una nova pà-
gina web de turisme més moderna, 
més dinàmica, més pràctica i amb 
més prestacions: una veritable pla-
taforma que col·loqui els establi-
ments i els productes turístics de la 
de la comarca en les posicions cap-
davanteres pel que fa a la promoció 
a la xarxa. El 12 de novembre es va 
dur a terme una jornada de treball 
público-privada, en què es va donar 
a conèixer al sector turístic comar-
cal la plataforma i els beneficis que 
aportarà a empreses i institucions.

El lloc web, que manté el mateix domi-
ni que tenia l’antic web de turisme, pre-
senta novetats importants pel que fa al 
disseny, que fa possible una navegació 
més intuïtiva i una millor accessibilitat als 
continguts. Alhora, la pàgina presenta 
una versió per a mòbils i, properament, 
els continguts seran traduïts a diversos 
idiomes. 

Informació a l’abast
La informació de la pàgina s’estructura 
en 4 blocs principals, que giren al vol-
tant del Centre de Visitants de la Garri-
ga i la seva oferta turística; els principals 
punts d’interès del poble; els itineraris 
de descoberta patrimonial, i els senders 
naturals existents.  Una altra de les no-
vetats és la presència d’àudios i vídeos 

La Direcció General de Turisme de 
la Generalitat ha retornat a la Garriga 
l’import de 5.103 euros, que corres-
pon al 30% del total recaptat a través 
de l’impost sobre estades en establi-
ments turístics al municipi des de la 
seva aplicació. Des que la Generalitat 
va implantar aquesta taxa turística - el 
novembre de 2012- i fins al segons 
trimestre de 2013, la Garriga ha estat 
una de les poblacions de la comarca 
- juntament amb Granollers i Mollet- 
amb una major recaptació d’aquest 
impost. L’Ajuntament destinarà els 
5.000 euros retornats a actuacions per 
promoure el turisme a la Garriga.

L’1 de novembre del 2012, la Gene-
ralitat va començar a aplicar la taxa 
turística, que grava entre 0,45 i 2,25 
euros per persona i nit (amb un màxim 
de set dies) l’estada en establiments 
hotelers de Catalunya. Fins ara, el Go-
vern ha recaptat 19 milions d’euros, 
que corresponen a les estades entre 
novembre de 2012 i juny de 2013. Del 
total de la recaptació, el 30% es des-
tinarà a les administracions locals i el 
70% restant el gestionarà el Govern 
per invertir-lo en la millora de recursos 
i productes turístics, infraestructures i 
promoció de Catalunya com a destina-
ció turística internacional.

La Garriga estrena nova pàgina web turística
Visitalagarriga.cat ofereix tota mena de recursos per conèixer el municipi

L’impost turístic retorna 5000 euros al municipi
Els diners es destinaran a accions per promoure el turisme

La Garriga ha estrenat un nou web turís-
tic amb tota la informació per conèixer 

l’oferta patrimonial, cultural i turística del 
municipi. Amb la pàgina web www.visita-
lagarriga.cat, les persones interessades a 
conèixer la Garriga compten amb una eina 
útil i molt completa que els permet desco-
brir tot allò de què poden gaudir al poble. 

que acompanyen la informació dels llocs 
de més interès, als quals es pot fer una 
primera aproximació virtual a partir de la 
documentació i les completes galeries de 
fotografies de la pàgina. 
Així mateix, s’inclouen diferents aparats 
d’informació de servei a la persona usu-
ària, que pot trobar fàcilment indicacions 
sobre l’agenda d’activitats local o llocs on 
menjar i dormir, entre d’altres. A través 
del web, a més, es poden concertar vi-
sites guiades als diferents itineraris pro-
gramats, que aprofundeixen en diverses 
facetes de la història del poble. Entre els 
principals indrets d’interès turístic desta-
quen la Vil·la Romana de Can Terrers, 
l’Illa Raspall, la Doma, el refugi antiaeri 
de l’Estació o el camp d’aviació de Ro-
sanes.
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L’equip de govern de la Garriga, a tra-
vés d’un comunicat, ha refermat el seu 
compromís amb les escoles munici-
pals. “Davant les noticies aparegudes 
a la premsa i els rumors que han sorgit 
sobre el futur de les escoles de gestió 
municipal - EBM Les Caliues, EMAD i 
Escola de Música -, l’equip de govern 
actual de l’Ajuntament de la Garriga vol 
manifestar la seva ferma intenció de se-
guir mantenint i gestionant directament 
aquests equipaments públics”, diu el 
comunicat. El text explica que, tot i que 
altres municipis han optat cedir la gestió 
dels seus equipaments a la Diputació, 

Fins al proper 15 de desembre es pot 
visitar la mostra “L’Alhambra: cafè, tea-

tre i cinema 1913 - 2013” a la Sala Andreu 
Dameson de la Garriga, una exposició que 
repassa els 100 anys d’història d’aquest edi-
fici emblemàtic del qual se’n conserva la fa-
çana modernista original. Al llarg dels temps, 
l’Alhambra ha fet les funcions de sala de ball, 
cafè, teatre i cinema i ha estat l’escenari de 
nombrosos episodis de la vida al municipi. 
La inauguració, el passat 17 de novembre, 
va comptar amb la presència d’Albert Ben-
zekry i Fortuny, comissari de la mostra, que 
va recalcar públicament el valor d’aquesta 
sala centenària. “No podíem deixar passar 
aquesta efemèride sense recordar què ha 
significat l’Alhambra”, va explicar Benzekry, 
qui també va expressar el desig que “el cine-
ma perduri i segueixi sent una de les millors 
sales de Catalunya”.

aquest “no és el cas del nostre ajunta-
ment, ja que creiem que una gestió de 
proximitat atendrà millor els serveis que 
s’ofereixen actualment”. 
El comunicat també afegeix que “en 
cap moment de l’actual legislatura, ni 
ara tampoc, l’equip de govern actual 
(CiU-Acord) s’ha plantejat un canvi de 
rumb sobre la gestió de les nostres 
escoles municipals. Per aquest motiu, 
els pressupostos del 2014 que es pre-
sentaran i aprovaran pròximament, re-
cullen la gestió directa d’ aquests equi-
paments, com hem fet des dels seus 
inicis.”

L’exposició de l’Alhambra, fins al 15 de desembre
El cinema ha tancat provisionalment per reformes a l’edifici

Compromís amb les escoles municipals
L’Ajuntament seguirà gestionant directament els equipaments

Formació davant la crisi
La Diputació de Barcelona ha ampliat el 
programa ‘Mesures formatives per llui-
tar contra la crisi’, tot subvencionant cur-
sos de preparació de las proves d’accés 
a cicles formatius de grau superior a 13 
ens municipals. Un dels municipis es-
collits és la Garriga, on des de fa 6 anys 
es porten a terme els cursos de prepa-
ració de grau superior d’arts plàstiques i 
disseny. La subvenció ha permès reduir 
el preu de la matrícula en un 90% i ha 
fet que es registri un rècord d’inscripci-
ons, amb 31 persones matriculades.  
La participació de l’Ajuntament en 
aquest programa es va iniciar fa dos 
anys amb el curs de preparació de la 
prova d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà, que  aquest any té 16 perso-
nes matriculades.

Prestigi garriguenc
La bona feina dels centres d’ensenya-
ments de la Garriga té els seus resultats 
i es tradueix, sovint, en reconeixements 
diversos. Una mostra d’aquest prestigi 
és l’encàrrec que han rebut alumnes 
de Gràfica publicitària de l’EMAD, a qui 
la Xarxa de Transició Educació-Treball 
(TET) del Vallès Oriental ha encarregat 
el disseny de la imatge gràfica de la 
propera Fira Guia’t. També és notícia 
l’Escola Municipal de Música, que ha 
participat en l’enregistrament de l’últim 
àlbum de cantautor santcugatenc Àlvar 
Roda, un treball sota la direcció i els 
arranjaments musicals del professor 
Joan Figueres i en què han participat 
professors i alumnes del centre. 

Setmana de la Ciència
El 21 de novembre 200 alumnes  del 
municipi van omplir el Teatre de la Gar-
riga per assistir a la xerrada “El nostre 
DNA és el nostre DNI, existeixen els 
horòscops genètics?”, una conferència 
a càrrec de la doctora Gemma Marfany 
que, amb motiu de la Setmana de la 
Ciència, organitzava el Centre de Re-
cursos Pedagògics del Vallès Oriental. 
L’institut Vil·la Romana, per la seva 
banda, també va acollir una xerrada 
del catedràtic en Física teòrica per la 
UB José Ignacio Latorre. El mateix 21 
de novembre, alumnes de batxillerat de 
l’institut Blancafort van repartir diverses 
frases filosòfiques  pel poble per com-
memorar el Dia de la Poesia.

Tancament provisional
L’obertura de l’exposició arribava just dos dies 
després del tancament provisional del cinema 
per unes esquerdes a la teulada. En aquest 
sentit, l’equip de govern ha explicat que, a 
partir d’un requeriment dels serveis tècnics 
municipals, ha encarregat una diagnosi de 
l’edifici per assegurar que la sala es troba en 
bon estat i que es garanteix la seguretat per 
al seu ús públic. Aquesta diagnosi implica un 
seguit d’observacions i proves, entre les quals 
l’anàlisi de materials i la mesura de diferents 
elements, que fan incompatible l’ús públic del 
cinema mentre duri el procés. “Hem posat tots 
els mitjans per fer aquesta diagnosi el més 
ràpidament possible”, va afirmar Budó a l’acte 
d’inauguració, on també va recalcar la voluntat 
de l’equip de govern i de tots els regidors de 
l’Ajuntament per seguir recolzant el Cinema 
Alhambra. 
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Voluntaris de reforç
L’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament 
cerca persones voluntàries amb for-
mació acadèmica (mínim nivell batxi-
llerat) per ajudar durant una hora i mitja 
a fer deures i a estudiar a alumnes de 
1r i 2n ESO. L’objectiu és crear un grup 
de reforç escolar per a nois i noies que 
seran derivats des dels instituts de la 
Garriga amb coordinació amb els Ser-
veis Socials. Les persones interessa-
des a col·laborar poden trucar al 93 
871 90 95 o enviar un correu electrònic 
a cariza@ajlagarriga.cat.

Donació de sang 
El proper 13 de desembre la unitat 
mòbil del Banc de Sang s’instal·larà 
al Centre de Salut de la Garriga de 
16 a 21 hores per dur a terme una 
nova campanya de donació de sang 
al municipi.

2000 euros a Filipines

La Garriga té previst destinar 2000 
euros a la campanya d’emergència 
de Filipines i sumar-se així a la crida 
que ha fet el Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament (FCCD) 
per donar resposta als efectes del tifó 
Hayian al seu pas per aquest país. 
L’Ajuntament destina cada any una 
part del pressupost de cooperació 
a campanyes d’emergència, tal i com 
va acordar el Consell de Cooperació 
al Desenvolupament i Solidaritat. 

Prou  violència
Amb motiu el Dia Internacional per a 
l’Eradicació de la Violència vers les Do-
nes (25 de novembre), l’Ajuntament va 
programar diverses activitats. D’entre 
les propostes, destacava el taller “Sen-
sibilització contra la violència de gène-
re”, que donava eines metodològiques 
per prevenir la violència, i el taller de 
defensa personal. La commemoració, 
que enguany incidia en la importància 
de l’educació del jovent, també va por-
tar a l’institut Vil·la Romana el taller “Pre-
venció de la violència en la parella jove”.

d’altres.
La Garriga disposa actualment de qua-
tre habitatges situats a les anomenades 
cases dels mestres que serviran per pro-
porcionar un habitatge digne temporal a 
persones o famílies en situació de risc 
d’exclusió social o amb discapacitat físi-
ca i/o mental. A més, a través d’aquests 
habitatges es volen prevenir situacions 
de vulnerabilitat socioresidencial i po-
tenciar les habilitats d’aquestes perso-
nes per viure de manera autònoma.
Durant aquest Ple també es va aprovar 
una modificació de crèdit per ampliar 
la partida de contingència. D’aquesta 
manera es disposarà de 20.000 eu-
ros més per tal de fer front a despeses 
d’emergència per a ajuts socials.

Des de la seva posada en funciona-
ment el maig de 2012, el Servei d’Ori-
entació Jurídica (SOJ) ha atès més de 
200 persones. En concret, fins al 30 
de setembre de 2013, n’ha atès, de 
les quals 162 són de la Garriga. Les 
consultes, que poden ser de Dret de 
Família o d’Habitatge, es reparteixen 
gairebé al 50%, tot i que tenen major 
incidència les consultes relacionades 
amb l’habitatge. El perfil usuari de les 
consultes d’habitatge és el de perso-
nes que es troben amb problemes per 
al pagament del lloguer o la hipoteca. 
Pel que fa al Dret de Família, la majoria 
de consultes són sobre divorcis i im-
pagament de pensió d’aliments a fills 

de parelles divorciades o separades.  
El servei, fruit d’un conveni amb la Di-
putació i el Col·legi d’Advocats de Gra-
nollers, està ubicat a l’oficina de Serveis 
Socials (c/ Sant Francesc, 1) i s’adreça 
a veïns i veïnes de la Garriga, Figaró, 
Canovelles i l’Ametlla. Les persones 
usuàries són ateses per lletrats i lletra-
des, que fan una primera orientació -no 
directiva i gratuïta- sobre la problemà-
tica plantejada i, si es donen les con-
dicions legals necessàries, s’inicia la 
tramitació de l’expedient per al reconei-
xement de la justícia gratuïta i l’assig-
nació d’un advocat d’ofici. Per accedir 
al SOJ cal demanar cita prèvia a l’equip 
de Serveis Socials (93 871 90 95).

Aprovat el reglament dels habitatges socials
Regula els drets i deures de les persones usuàries

El SOJ ha atès més de 200 persones
El servei gratuït d’assessorament va ser creat el 2012

El Ple municipal va aprovar el passat 
20 de novembre el reglament de rè-

gim intern dels habitatges socials al mu-
nicipi. El document regula l’organització 
i el funcionament intern d’aquests habi-
tatges, tot estipulant-ne les bases i els 
barems a aplicar, així com els drets i 
deures de les persones usuàries, entre 
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Des de principis de novembre s’estan 
portant a terme les obres de rehabilitació 
de la Torre del Fanal. En una primera eta-
pa s’estan retirant rajoles i mobiliari, i en-
derrocant envans per construir els lava-
bos. També s’ha repicat l’enguixat i s’han 
retirat els falsos sostres que quedaven.
D’altra banda, s’han hagut de substituir 
els desaigües existents dels banys, que 

Les obres de cobriment de la pista poli-
valent de Ca n’Illa arriben al seu tram 

final. L’estructura de la coberta de la pista 
ja està col·locada i només resta formigo-
nar i tractar el paviment. 
Un cop finalitzat el tractament, es pinta-
ran les línies al paviment i es penjaran 
els equipaments, com les cistelles de 

eren de formigó i s’han posat de PVC. Du-
rant les properes setmanes està previst 
fer el nou paviment, les parets i les instal-
lacions del bany, així com el paviment 
d’una de les sales que s’havia ensorrat.  
Les obres tenen un cost total de 
98.774,25 euros i preveuen adequar 
la planta baixa i la primera planta de 
l’edifici.

Tram final de les obres de la pista de Ca n’Illa
La coberta ja està col·locada i falta condicionar el paviment

Comencen les obres de la Torre del Fanal
En una primera fase s’enderrocaran envans

Urbanització Passeig Congost

El 20 de novembre passat van 
començar les obres d’urbanit-
zació d’un tram del passeig del 
Congost i del passatge de Ro-
maní. El projecte contempla la 
pavimentació del vial, amb apar-
cament i carril bici, col·locació 
d’enllumenat, senyalització de la 
zona i mobiliari urbà. Els treballs 
tenen una durada prevista de 12 
setmanes.

bàsquet. En les properes setmanes s’ha 
previst també passar el cablejat i les 
instal·lacions per, posteriorment, col·locar 
els focus de llum.
El projecte, que es podrà començar a uti-
litzar a partir del gener, contempla crear 
tres pistes laterals i una de central aptes 
per jugar a bàsquet i minibàsquet, hand-

bol i minihandbol, futbol sala i patinatge.
L’espai s’obrirà a les escoles públiques 
del municipi, que podran fer-ne ús durant 
l’horari escolar. Durant la tarda, en canvi, 
es destinarà als entrenaments d’entitats i 
clubs esportius. Finalment, de cara al cap 
de setmana la pista romandrà oberta a la 
ciutadania.
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Nous preus al cementiri

El Ple municipal del passat 20 de 
novembre va aprovar, amb l’abs-
tenció del PSC, la modificació de 
l’ordenança que regula la taxa del 
cementiri municipal. Aquesta mo-
dificació es porta a terme per tal 
d’actualitzar els preus del servei 
de conservació i neteja. El 2014, 
es pagaran 20 euros per cada 
nínxol, 9 euros per cada columba-
ri, 115 per cada panteó i 125 per 
cada panteó obert. La regularitza-
ció dels preus permetrà millorar el 
manteniment del cementiri.

Contenciós per la sobirania fiscal

L’Ajuntament de la Garriga ha re-
but un contenciós per haver apro-
vat exercir la sobirania fiscal al Ple 
del passat mes d’abril. Els serveis 
jurídics municipals estudien ara 
la defensa del Consistori, una 
defensa que es farà de manera 
coordinada amb l’Associació Ca-
talana de Municipis (ACM). Des 
de l’Ajuntament no es contempla, 
però, la retirada de la moció amb 
la qual es va aprovar l’exercici de 
la sobirania fiscal.
La moció, presentada per So-
lidaritat per la Independència 
(SI), va rebre els vots favorables 
de CiU, Acord, SI i ICV, i els vots 
en contra del PSC i el PP. El text 
proposava que l’Ajuntament de 
la Garriga exercís de manera 
legal la sobirania fiscal i ingres-
sés els pagaments que hagués 
d’efectuar a l’Agència Tributà-
ria de Catalunya, en comptes 
d’efectuar-los a l’Agència Tribu-
tària Espanyola.

El nou skate park, que complemen-
tarà del polígon del Congost, es farà 
en una parcel·la de més de 600 m2 
al costat de la piscina municipal, a 
la zona esportiva de Can Noguera. 
D’aquesta manera es millorarà l’accés 
a un equipament en què els usuaris 
potencials són majoritàriament joves. 
Per definir el projecte es va crear una 
comissió de treball integrada per un 
tècnic municipal i representants de les 
diferents disciplines que es practiquen 
al municipi (skate, bici i patinet). A partir 
dels suggeriments d’aquesta comissió, 
l’empresa Contratas FER SL construirà 
el nou equipament, amb un cost de 
prop de 60.000 euros.

L’Ajuntament ha encarregat a la 
Diputació de Barcelona un estudi 
sobre el pla d’usos de Can Luna, 
que a finals de novembre haurà 
passat a mans municipals en la 
seva totalitat. El projecte, que en-
tra dins els programes de suport 
tècnic als municipis, estudiarà 

l’equipament, n’analitzarà l’estat 
actual i establirà propostes a curt, 
mig i llarg termini.
Detectar quines necessitats bà-
siques caldrà millorar, amb quins 
recursos materials i d’espais es 
compta i analitzar quin ús se li pot 
donar tenint en compte la realitat 
cultural del municipi (xarxa d’equi-
paments, món associatiu...) també 
són part del treball que realitza-
rà l’equip tècnic de la Diputació.  
L’estudi servirà de referència a 
l’equip de govern per tal de deci-
dir quins recursos econòmics i hu-
mans cal destinar a l’equipament 
i quina posició estratègica ha de 
tenir en el marc general dels equi-
paments i de la programació del 
conjunt del municipi.

Aprovat el projecte de l’skate park
L’ha dissenyat  una empresa amb la comissió de treball

Estudi sobre el pla d’usos de Can Luna
Plantejarà propostes d’organització a curt i mitjà termini

La Junta de Govern del passat 25 de 
novembre va aprovar la construc-

ció d’un skate park a la zona esporti-
va de Can Noguera. El parc constarà 
de bowl i zona d’street amb plans in-
clinats, escales, barana i planter. A 
més, la zona comptarà amb una font 
d’aigua potable i bancs per seure. 
Es preveu començar el 2 de desembre 
amb els treballs previs, que consistiran 
en el moviment de terres, la prepara-
ció de la base, la canalització d’aigua 
per a la font i la instal·lació enllume-
nat, entre d’altres. Serà a partir del 
mes de gener quan es construiran els 
elements més tècnics. S’espera poder 
inaugurar l’equipament a la primavera. 
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Aquestes setmanes entre moltes d’altres 

coses a l’ajuntament, són temps de prepa-

ració, discussió i aprovació de pressupos-

tos. Ja són els tercers on participem el grup 

d’Acord Independentista des del l’equip de 

govern i n’anem veient les subtilitats i me-

canismes que tenen, des de la preparació 

amb les àrees, entitats i ciutadania, fins al 

diàleg entre partits polítics per millorar la 

gestió dels diners de tot. 

La nostra clau continua sent la d’aplicar 

màxima prioritat a les partides socials i de 

promoció de l’activitat, així com mantenir 

el suport a les entitats garriguenques. No 

pot ser d’altra manera ja que entenem que 

l’ajuntament ha de garantir que cap persona 

de la Garriga pugui quedar enrere en la si-

tuació bestial de crisi en què estem. Això, és 

clar, passa per garantir uns serveis públics 

que puguin garantir amb absoluta eficàcia 

i eficiència els seus serveis a la ciutadania. 

Aquest no és un tema només de diners i 

pressupostos: estem treballant molt a fons 

també en la millora de les eines, processos 

i organització per adaptar-nos als reptes 

que ens demana la ciutadania cada dia. 

Són feines molt poc visibles, però que com 

en una màquina, si no funcionen poden fer 

encallar tots els mecanismes. 

El nostre repte és doncs aplicar la nostra 

manera de fer: garantir cada servei aplicant 

criteris no només a curt termini, sinó de sos-

tenibilitat a mig i llarg termini. Pensem cada 

partida que destinem als nostres serveis 

públics projectant-la no només en el 2014 

sinó a 5, 10 i 15 anys endavant, pensant 

en la dimensió de la demanda ciutadana i 

els recursos possibles que hi podrem des-

tinar, i per tant fent possible que d’aquí 5, 

10 o 15 anys els serveis que oferim puguin 

ser cada cop millors i sostenibles. Creiem 

que qui millor pot fer aquesta reflexió som 

la gent que estem als ajuntaments, en go-

verns i oposició, i no el govern espanyol, 

per exemple, que amb la nova llei de ser-

veis locals tot apunta a que ens vol dictar 

i limitar dràsticament què podem i què no 

podem fer per als nostres veïns i veïnes, 

segons criteris purament econòmics que 

segurament mai tindran en compte neces-

sitats socials i especificitats locals. 

Mantenim el nostre compromís i feina a fer de 

la Garriga una vila que faci de la gestió sosteni-

ble del bé comú la seva màxima divisa.

Aquest 2013 ha resultat un any especialment 
dur per a moltes famílies del nostre poble. Ha 
estat un any de dificultats, i des de l’ajuntament 
hem volgut estar al costat d’aquelles famílies 
que ho passen malament. És el nostre com-
promís.
Teníem un pressupost per a  la partida ajuts 
bàsics “d’Atenció a les Persones” amb una do-
tació de 45.000 € i es va complementar d’inici 
amb una altra de 32.000 € dedicada a cobrir 
contingències. A final d’any, però, no ha resul-
tat suficient i s’ha dotat de 20.000 € més per 
poder arribar a totes aquelles famílies que re-
querien d’ajuts puntuals  destinats bàsicament 
a necessitats urgents per vivenda i subminis-
tres (aigua, llum, gas…). En total han estat 
unes 170 famílies beneficiàries.
Una altra de les prioritats és donar un suport 
econòmic, via conveni, d’una part dels diners 
que des de l’Ajuntament es destinen  al Fons de 
Solidaritat, a la insubstituïble tasca que fa El Re-
bost de Càritas proporcionant aliments a  famí-
lies amb necessitats d’aquest tipus, actualment 
unes 160, gràcies al seu esforç i dedicació.
S’ha cooperat econòmicament per fer possible 
l’ajut que ha donat aquest 2013 la Diputació de 
Barcelona per poder fer petits arranjaments 
d’obra a domicilis de gent gran per millorar la 
seva qualitat de vida, i se n’han pogut fer 10.
També ha esta prioritari complementar l’im-
port dedicat a ajuts de menjador per atendre 
els casos urgents que no s’havien pogut cobrir 
des d’altres administracions supramunicipals 
degut al notable increment que hi ha hagut de 
sol·licituds.
Ara estem treballant el pressupost 2014. I 
tenim clar que cal seguir recolzant i acompa-
nyant aquells que ho passen més malament. 
Per això la nostra proposta incrementa totes 
les partides destinades a “Atenció a les Perso-
nes”. També hem detectat més necessitats de 
places i subvencions als casals d’estiu, especi-
alment pel servei de menjador, i també per as-
sistir a aquests serveis infants amb dificultats 
psíquiques o físiques, per això també propo-
sem destinar més recursos per atendre famí-
lies que estan desprotegides en aquest sentit.
També proposem doblar els ajuts a menjadors 
per pal·liar l’increment de sol·licituds i garantir 
poder arribar a les famílies més necessitades.
Continuarem signant convenis amb Diputació, 
Consell Comarcal i Generalitat per subvencio-
nar qualsevol servei de caire social que pugui 
beneficiar la nostra població com els de tele-
assistència, dependència, suport a la dona… 
En concret el d’Atenció Psicològica a la dona, 
incrementarà el seu horari el proper any per 
respondre a les necessitats plantejades actu-
alment i continuaran oberts els de suport d’ad-
vocat a la dona i el SOJ (Servei d’Orientació 
Jurídica) obert a tothom per casos específics 
de dret civil, família i habitatge.
Seguim compromesos amb les persones, per-
què som les persones que fem de la Garriga 
el millor poble.
Des del nostre grup municipal us desitgem un 
Bon Nadal i un pròsper 2014!!!!

Cada dia estem més preocupats per l’estat 
general del poble, especialment pel que fa a la 
conservació i la neteja. Ens passegem pels car-
rers, places i altres espais públics i constatem 
mancances que en alguns casos són “de jutjat 
de guàrdia”. I no tan sols som nosaltres, sinó que 
hi ha molts veïns que ens expliquen les proble-
màtiques que els afecten directament.
Les nostres inquietuds i sensacions han arribat 
fins al punt que podem afirmar que l’acció de 
govern de l’actual equip al consistori no té un 
projecte definit, coherent, planificat ni revisat, i 
que es dedica pràcticament a improvisar, a fer 
actuacions o inversions a la tum tum, a reaccio-
nar només quan hi ha una queixa d’un veí o d’un 
grup d’afectats, o després de rebre els precs de 
la resta de grups en els plens municipals. Que 
no passegen pel carrer els regidors de govern o 
els tècnics municipals? Què han d’esperar, que 
la gent es queixi per activar-se? Aquí mostrem 
alguns exemples:
Bretolada en una placa del carrer de Josep 
Sancho Marraco:  
Hem rebut algunes comunicacions de la ciutada-
nia explicant que la placa del carrer del músic i 
compositor Josep Sancho Marraco, situada a la 
cantonada d’aquest carrer amb el de l’Ametlla, 
porta molt de temps manipulada per una breto-
lada, i en conseqüència convertida en “Sancho 
Marrà”.
Deficiències en el servei de recollida d’es-
combraries domiciliàries:
Hi ha veïns que es queixen que el servei de re-
collida d’escombraries domiciliàries del municipi, 
deixa molt que desitjar, atès que el camió que 
presta aquest servei, és un model antic que fa 
molt de soroll en les operacions de càrrega i bui-
dat de contenidors i aboca líquids procedents de 
les deixalles en el paviment dels carrers en el seu 
recorregut.
Recollida selectiva de residus sòlids urbans: 
És cert -- i així ho reconeixen alguns ciutadans 
conscienciats en la necessitat de col·laborar en 
aquesta recollida -- que la configuració d’alguns 
carrers no possibiliten la ubicació de contenidors 
per acollir, per separat, el cartró, envasos de plàs-
tic i de vidre que generen en els seus domicilis, 
però d’altres vials públics sí que ho fan possible, 
malgrat que no disposen d’aquest específic mo-
biliari urbà, obligant-los a fer llargs desplaçaments 
fins als punts més pròxims als seus respectius 
domicilis o bé dipositant-los dins els contenidors 
de les deixalles.
Moltes deficiències a les voreres i carrers del 
poble. 
Això ens deixa entreveure que no s’està fent una 
bona feina pel que fa a resoldre els problemes del 
dia a dia dels garriguencs, i pensem que cal que 
l’equip de govern faci un pla d’actuacions amb 
el seu calendari corresponent pel que queda de 
legislatura. Potser no cal invertir més en equipa-
ments esportius que els pressupostats fins ara, 
on ja en tenim i en tindrem molts i diversos, i sí 
arreglar aquestes petites coses que milloren el 
dia a dia de tots i totes nosaltres.

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

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo
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• En què gasta els diners la Generalitat 
de Catalunya.

• En la crisi, l’executiu català és el que té 
més conselleries, fins i tot n’ha afegit 
una més respecte a l’anterior mandat. 
A més, Artur Mas és el president auto-
nòmic que cobra més. 

• Als anys 2011 i 2012 el Govern ha tripli-
cat les subvencions als casals catalans 
a l’estranger. La manca de transpa-
rència no permet tenir dades sobre les 
anomenades “ambaixades” catalanes, 
però sabem que el cost de l oficina a 
París és de 400.000 euros anuals. 

• La televisió pública catalana, TV3, 
l’any 2012 va rebre subvencions per 
valor de 262 milions d’euros, és la te-
levisió més cara d’Espanya, seguida 
per la del País Basc, amb 117 milions. 
TV3 té més de 1.800 treballadors, 
més que la suma de treballadors de 
Tele 5, Cuatro, La Sexta i Antena 3. 
TV3 té més personal i més ben pagat. 
Dedica el 32% del seu pressupost a 
pagar la nòmina del seu personal. 
Tele 5 hi dedica el 10,5%; Antena 3 el 
15,4%, i Televisión Española el 24%. 
La Britànica BBC, que es referent en-
tre els defensors del model de televi-
sió pública, hi dedica el 29% del seu 
pressupost a personal. 

• El Govern confon l’autogovern amb 
una via lliure per a la construcció na-
cional. El sentit constitucional de l’au-
togovern és la gestió descentralitzada 
i per tant més eficaç i eficient dels 
serveis públics que es sostenen amb 
els impostos. Dedicar el diner públic i 
l’esforç del govern a la construcció na-
cional de Catalunya és un frau consti-
tucional, un ús il·lícit de l’autogovern i 
de l’autonomia financera. 

• La Generalitat de Catalunya no té dis-
ciplina pressupostària: incorre en pèr-
dues i no fa res al respecte, manté la 
seva infraestructura d’estat i les seves 
subvencions identitàries. 

• És important tenir en compte que en 
la situació actual de greu crisi econò-
mica, les partides pressupostàries que 
més s’incrementen són les de pres-
tacions d’atur, interessos de deute i 
pensions. Totes elles les assumeix ín-
tegrament el Govern d’Espanya. 

Un any després, les nits sense CAP
A l’octubre del 2012 es va co-
mençar a escoltar un possible 
tancament del servei nocturn del 
nostre Centre d’Assistència Pri-
mària. Gràcies a la proximitat de 
les Eleccions Autonòmiques i el 
desgast que podia generar al par-
tit polític que governava, aquesta 
mesura es va paralitzar durant 
uns mesos.
Després de les eleccions ja no 
hi havia res a frenar i les nego-
ciacions que s’havien de fer amb 
els municipis afectats no es van 
fer, amb el compromís que es di-
vidirien les urgències derivades 
d’aquests CAP’s comarcals, entre 
el servei d’urgències de l’avingu-
da del Parc i l’Hospital de Grano-
llers. A hores d’ara totes les ur-
gències mèdiques a nivell comar-
cal s’estan atenent a l’Hospital 
de Granollers, tenint en compte 
el que suposa pel que fa als col-
lapses. 
Aquest novembre s’ha tornat a 
debatre la decisió del tancament 
del CAP de la Garriga al Parla-
ment de Catalunya. Des del grup 
del PSC es demanava l’obertu-
ra immediata del servei nocturn 
d’aquest CAP. CiU, amb la com-
plicitat d’ERC, basen la seva res-
posta en números i no en perso-
nes i per aquest motiu van votar 
en contra.
Precisament aquests dos grups 
polítics son els que estan gover-
nant a la Garriga i algun d’ells va 
participar activament a les mobi-
litzacions ciutadanes. Què se n’ha 
fet d’aquesta lluita incondicional? 
Com sempre hem dit, tot i que no 
votem donant recolzament a se-
gons quines mocions, respectem 
les regles de la democràcia. Si el 
Govern Municipal posés tant èm-
fasi en la defensa d’algunes mo-
cions que parlen directament dels 
problemes dels garriguencs i gar-
riguenques, com ho fa en d’altres 
mocions més ideològiques, segu-
rament alguna cosa s’hauria fet. 

Tornem-hi amb les rajoles de la plaça de 

l’Església

Una altra vegada han sorgit dades i debat al 

voltant de les rajoles de la plaça de l’Església, 

i, no ens enganyem, al voltant de les obres fe-

tes a aquesta plaça, la seva veïna plaça Can 

Dachs i el procés de vianantalització progres-

siva del centre històric urbà de la Garriga.

Una altra vegada hem de recordar que el 

procés urbanístic que va desembocar en 

aquelles obres controvertides va ser el més 

participat de tots els que, fins ara, s’han dut a 

terme al nostre poble.

Una altra vegada convé allunyar-se d’apreci-

acions fetes a corre-cuita: s’ha parlat de més 

de mil rajoles trencades a la part central de 

les places, quan, fent un recompte rigorós, 

podríem referir-nos a poc més d’un centenar 

de rajoles esquerdades, no pas trencades. 

Una altra vegada convé insistir que la part 

central d’ambdues places, segons el projecte 

tècnic aprovat, no permet la circulació i esta-

cionament freqüent i sistemàtic de vehicles 

pesants. Si els observadors volen copsar-ho, 

comprovaran que ni una, o pràcticament cap, 

de les rajoles petites on la circulació ocasional 

de vehicles ja era contemplada, ha patit cap 

dany des de la finalització de les obres.

És opinable, naturalment, la pertinència del 

procés impulsat per l’anterior equip de go-

vern, i també ho és si les decisions preses 

aleshores van sempre les més encertades. 

No ho és, en canvi, que les dues places i 

el tram pacificat del carrer Banys són, avui, 

més freqüentats que mai pels ciutadans de 

la Garriga, com tampoc ho és que els actuals 

responsables de l’Ajuntament semblen entes-

tats a no acceptar-ho: permetent que la cir-

culació i estacionament freqüent de vehicles 

pesants pel centre de les places en malmeti 

els materials; tenint una màniga anormalment 

ampla amb les hores de tancament i obertura 

del pas rodat per la zona peatonal; ajornant 

sense data les obres de pacificació dels car-

rers Banys o Calàbria previstes per enguany, 

o especulant públicament amb l’obertura de la 

cara nord de la plaça de l’Església als vehicles 

rodats, decisions, totes elles, que significarien 

una marxa enrere imperdonable pel que fa la 

qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de 

la Garriga.

Aprofitem l’avinentesa per desitjar a tots els 

garriguencs un 2014 feliç i combatiu!

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter
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Diumenge 1 de desembre
a les 8 h, des de can Queló. 
XXXVI Marxa de regularitat. Activitat oberta a tothom. Inscripció per 
parelles. Més informació al CEG.
Organitza: CEG

durant tot el dia, al barri de Dalt
Fira de Nadal del barri de Dalt
Organitza: Associació de Veïns i Comerciants del Barri de Dalt

a les 9 h, al pavelló de Can Violí
Campionat de patinatge. Entrada lliure
Organitza: CP la Garriga

Dilluns 2 de desembre
a les 9.30 h, a Can Ramos
Inici del taller de lideratge. A càrrec de Xavier Gay de Liébana, soci di-
rector de G&S Formació. També es faran sessions el 9 i 16 de desembre
Organitza: FUMH

a les 18 h, al Casal de Joves
Xerrada “Vull treballar de monitor”
Organitza: Oficina Jove de Treball

Dimecres 4 de desembre
a les 18 h, Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte en anglès! “I want my Christmas present!”, a càrrec 
de Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 5 de desembre 
a partir de les 17.30 h, a la plaça de l’Església
Festa de la llum.  Activitat de dinamització infantil i taller “Disfressa la 
teva llanterna”. Encesa dels llums de Nadal.
Organitza:  Ajuntament de la Garriga 

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: conversa en anglès. Xerrada: Arthur Conan-
Doyle - Conversa: Crime and Punishment.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 6 i 7 de desembre
de 10 a 19 h, al camp municipal d’esports
Torneig de futbol base International Golden Cup 2013
Organitza: Eventually Sports&Events

Divendres 6 de desembre
d’11 a 13 h i de 17 a 21 h, al carrer Consell núm. 9
Pessebre dels Veterans d’Handbol. També es podrà visitar el 7, 8, 
14, 15, 21, 22, 25 i 26 de desembre. Horari: dissabtes de 17 a 21 h i 
diumenge i festius d’11 a 13 h i de 17 a 21 h
Organitza: Veterans d’Handbol la Garriga

Del 9 al 20 de desembre
de les 18 a les 20 h, a Can Luna
Recollida de joguines i material escolar
Organitza: Grup Il·lusió

Del 10 al 12 de desembre
de les 16 a les 20 h, a Can Raspall
Inscripcions al Casal de Nadal 2013-2014, que es farà a l’escola Giroi 
del 23 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014. Adreçat a nens/es 
de P3 d’Educació Infantil a 6è d’Educació Primària
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 10 de desembre
al vespre, a l’Auditori de l’Escola de Música
Concert de l’orquestra de cambra de l’Escola Municipal de Música
Organitza: EMM

a les 20.30 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament
Xerrada sobre Videojocs, a càrrec de Javier Fortaleza (Oficina Muni-
cipal d’Informació al Consumidor)
Tipus de videojocs i habilitats que potencien, la tria de videojocs ade-
quada als menors, gestionar el temps del joc, consells per promoure el 
joc compartit...
Adreçada a pares i mares
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 12 de desembre
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre “Tarongeta” vol dir taronja petita
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 13 de desembre
de 16 a 21 h, al Centre de Salut de la Garriga 
Campanya de donació de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits (Generalitat de Catalunya)
Col·labora: Àrea de Salut (Ajuntament de la Garriga)

a les 16.30 h, a l’escola Puiggraciós
3a Fira de Sta Llúcia. Els diners aniran al fons social de l’escola i a la 
Marató de TV3. 1a mostra de pessebres
Organitza: Escola Puiggraciós

a les 18 h, a l’Auditori
Concert de l’orquestra de petits i els grups corals de l’Escola Muni-
cipal de Música
Organitza: EMM

a les 20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat 
Espectacle poètic-musical: “Querido Manuel”
Organitza: La Garriga Societat Civil

a les 22 h, al local del CEG
Veredicte del 9è Concurs de fotografia de muntanya i natura
Organitza: CEG

Dissabte 14 de desembre
a les 10 h, des del Centre de Visitants 
Itinerari guiat “La Garriga: Vila termal i d’estiueig” 
Més info: www.visitalagarriga.cat 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h, a la plaça de Can Dachs
Taller de tions a càrrec de l’EMAD
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 h, al refugi antiaeri de l’estació 
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació 
Més info: www.visitalagarriga.cat 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs 
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

Diumenge 15 de desembre
a les 11 h, al casal de Rosanes 
Visita al camp d’aviació de Rosanes 
Inscripcions prèvies a info@visitalagarriga.cat. Més info: aviacioiguerra.cat 
i visitalagarriga.cat
Organitzen: ajuntaments de la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses

de 10 a 13 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns 16 de desembre
a les 19 h, a l’Auditori
Concert Vents de Nadal, a càrrec dels alumnes del departament de 
vent de l’Escola Municipal de Música
Organitza: EMM

de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 17 de desembre
de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimecres 18 de desembre
a les 15.15 h, a Can Raspall
Píndola formativa: Valoració del risc, monitorització del pla de negoci
Organitza: Aprop i FUMH
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de 17  a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 19 de desembre
de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs – Parc de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres 20 de desembre
de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs – Parc de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17h, Biblioteca Núria Albó
Taller de Nadal, a càrrec de Viqui Amador.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

al local del CEG
Inauguració de l’exposició fotogràfica. Selecció de fotografies 
aportades al concurs.
Organitza: CEG

Dissabte 21 de desembre
de 8 a 16 h al poliesportiu de Can Noguera
13è Torneig de Reis del Club Bàsquet la Garriga
Organitza: Club bàsquet la Garriga

de 10 a 13 h, de 17 a 20 h, a la plaça de l’Església
Parc de jocs 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte de Nadal: “El millor regal”. A càrrec de Gerard Agus-
tín (narrador i mestre de primària) i Xavier Vilaró (guitarra).
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 18 h, a la plaça de l’Església
Xocolatada
Organitza: Dones d’Ara

durant el matí, al mercat
Sorteig del mercat
Organitza: Ajuntament i marxants del mercat

durant tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Fira Alternativa
Organitza: Ajuntament i Art-Aliment 10

a les 21 h, a l’Església de Sant Esteve
Concert de Nadal de l’Escolania Parroquial de Sant Esteve
Organitza: Escolania Parroquial de Sant Esteve

Diumenge 22 de desembre
de 10 a 13 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 h, a la plaça de l’Església
Concert dels grups corals de l’EMM
Organitza: Escola Municipal de Música
 
de les 18 a les 21 h, a la sala altell del Teatre de la Garriga
Jam Session-improvisació. Trobada diàleg de músics i movi-
ment per a tothom interessat a participar-hi.
Sessió conduïda per Elena Castelar Garriga-Associació Relats de l’Alzina

Del 23 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014
durant tot el dia a l’escola Giroi
Casal de Nadal 2013-2014. Adreçat a nens/es de P3 d’Educació 
Infantil a 6è d’Educació Primària. Centre d’interès: Un Nadal vora el foc. 
Inscripcions: del 10 al 12 de desembre de 2013, de les 16 a les 20h
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns 23 de desembre
de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 24 de desembre

de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs – Parc de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 21 h, a Can Queló
Sortida per anar a la Missa del Gall al Santuari de Puiggraciós. 
Sortida de can Queló a les 21 h. Després de la missa hi haurà coca i 
xocolota desfeta per a tothom
Organitza: CEG

Dimecres 25 de desembre
a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Els Pastorets de la Garriga
Organitza: Fem Pastorets

Dijous 26 de desembre
a les 10.30 h, al local del CEG
Concert de Nadal a càrrec de la Coral Ariadna 
Organitza: CEG

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Els Pastorets de la Garriga
Organitza: Fem Pastorets

Divendres 27 de desembre
a les 18 h, al Casal de Joves
Taller Maquilla’t i vesteix-te per Cap d’any. Tarda de noies
Organitza: Casal de Joves

de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs – Parc de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 28 de desembre
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs – Parc de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Els Pastorets de la Garriga
Organitza: Fem Pastorets

Diumenge 29 de desembre
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Parc de jocs –Parc de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Els Pastorets de la Garriga
Organitza: Fem Pastorets

Dimarts 31 de desembre
a les 10.30 h, a la plaça de Can Dachs
Cap d’any infantil 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18 h, des de la plaça de l’Església
IV Cursa Sant Silvestre de la Garriga. Cursa solidària amb el Banc 
d’Aliments de la Garriga
Organitza: Club Atletisme les Tortugues

Dijous 2 de gener
de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Campament Reial i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres 3 de gener
de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Campament Reial i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 4 de gener
de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Campament Reial i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 5 de gener
a les 17.30 h, a la plaça del Silenci 
Cavalcada de Reis
Organitza: Comissió de reis i Ajuntament de la Garriga
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Què ha suposat per a tu aquest reconeixement de la Mitja?
Molta il·lusió. Quan una cosa no l’esperes i és agradable et dóna alegria. 
Però només té sentit si ho comparteixo amb els monitors de Palomera i 
de l’esport escolar, amb la gent del bàsquet i els companys d’escola. Ells 
m’han acompanyat des que al 1973 vàrem iniciar aquestes activitats 
que segur tenen alguna cosa a veure amb aquesta senzilla distinció. 
Tampoc m’oblido de les Tortugues, amb qui ara fem de “llebres” pels 
camins.

Quantes vegades has participat a la cursa?
Gairebé totes. Vaig fer les 10 primeres amb la meva filla Laura (tenia 
7 anys, ella) i les 10 últimes amb la Marta Bruguet i en Jordi Noguera. 
Entremig en vaig fer algunes amb la família i vaig faltar a un parell per 
fer la Travessa Viladrau - La Garriga (coincidien les dates). També els 
gendres s’han animat a fer-la i encara tinc els néts a la reserva.

També has fet de voluntari. Quin paper juguen en tot l’engranatge 
de l’organització?
Com en tantes activitats que es fan, sense l’ajut desinteressat d’aques-
tes persones no seria possible posar en marxa una cursa d’aquesta 
magnitud. I és molt bonic que alguns viuen la Mitja com si la corregues-
sin.

Què creus que diferencia la Mitja de Granollers-la Garriga de les 
que hi ha a la resta de Catalunya?
Totes són especials per qui les organitza. La nostra és molt important 
per antiguitat, organització, participació, entorn, presència als mitjans de 
comunicació, atletes amb marques, etc. Però el que la fa ser més nostra 
és que Granollers, les Franqueses, Llerona i la Garriga estan unides per 
tren, carretera, riu i... La Mitja. Per això, quan la corres et sembla que fas 
el camí de casa i vas trobant amics que et saluden i animen.

Durant els últims anys les mitges maratons i maratons s’han posat 
de moda i  la mitjana d’edat dels participants és cada cop superi-
or, tant que fins i tot hi ha hagut alarma mèdica. Com ho valores? 
Quants mesos de preparació calen com a mínim?

Cada dia són més les persones que es preocupen per la seva salut i fer 
esport és salut (i alguna lesió). Però la gent es cuida i prova d’això és 
que ha augmentat el nombre de fisioterapeutes i entrenadors personals. 
Alguns clubs com Les Tortugues de la Garriga organitzen grups que en-
trenen junts amb l’assessorament d’un tècnic i gairebé tots tenim amics 
que ens aconsellen. Una vegada corres, fer més distància forma part de 
l’esperit de superació que tots tenim i en 2 o 3 mesos es pot aconseguir.

Creus que activitats tan importants i mediàtiques com La Mitja, que 
passa per la Garriga, ajuden a fomentar l’afició a l’esport i recolzen 
la tasca que es fa des de l’esport escolar que tu tan bé coneixes?
Sí. El ressò de la Mitja arriba també a les escoles i per als alumnes més 
grans és un repte pendent a l’agenda particular dels més motivats. Ara 
que vaig més lent conec alumnes que corrent m’han avançat amb un 
somriure còmplice (i jo, content de veure’ls passar, o no tant!).

Quin creus que és el paper que ha de seguir tenint l’esport escolar, 
si es té en compte que a la Garriga hi ha una desena d’entitats 
esportives que ofereixen activitats des de P3?
El problema és confondre esport escolar amb esport en edat escolar. 
Són diferents i es poden complementar. Els clubs acullen molts nens i 
nenes, però no hi són tots. L’escola té uns valors imprescindibles, viure’ls 
i representar-la són una formació necessària. Però no ens enganyem, 
P3 als clubs és més una ajuda econòmica que una necessitat esportiva. 
Omplim massa aviat la seva  agenda amb activitats que treuen temps 
a la vida familiar.

Moltes de les vegades que has participat a la Mitja ho has fet acom-
panyat dels teus fills i filles. Suposo que per això aquesta cursa 
pren un significat especial...
Córrer amb qui estimes o tens una gran amistat és un diàleg interior, 
un temps serè. Dec tenir un rècord d’aquests kilòmetres “especials”. La 
que sempre recordaré és la Mitja del 98, després de la mort de la meva 
dona Montserrat Oliveras, els meus 3 fills (Laura, Núria i David) em van 
fer el regal de córrer-la amb mi i vam arribar junts. Medalla de núvols. 
Amb sinceritat: gràcies! I al km 8, hi som molts.

ROQUE SOTO, educador i esportista
La Mitja li ret homenatge durant aquesta edició i li dedica el km 8 de la cursa.

“Un reconeixement només té sentit si es comparteix”

Parlar d’esport i de la Garriga ha estat i, encara és, sinònim 
de parlar de Roque Soto (Castellar de Santisteban, Jaén, 
1952). Des de la seva estimada escola Puiggraciós, va 
ser el principal puntal en l’organització de l’esport escolar 
del municipi des dels seus inicis i fins fa un parell d’anys, 
quan  es va jubilar. També va ser als inicis del Club 
d’Esplai La Guineu i del Club de Bàsquet la Garriga.  
Actualment segueix vinculat a l’esport a través del Club 
Atletisme les Tortugues.
Casat amb Montserrat Oliveras Torrents, té 3 fills (Laura, 
Núria i David) i 4 néts (Roc, Gil, Nil i Berta).  Ara, La 
Mitja li ret homenatge dedicant-li el Km 8 “per la seva 
contribució a la promoció de l’esport, sobretot entre 
infants i  joves, perquè com a mestre ha educat els 
alumnes en els valors de l’esport i pel seu entusiasme 
com a esportista que ha participat en gairebé totes les 
edicions de La Mitja des dels inicis”.


