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Doble estalvi amb la instal·lació de 57 nous punts de llum
La despesa energètica i l’econòmica es reduiran un 80%

El carrer de Can Terrers abans i després de l’actuació

L

’Ajuntament ha instal·lat 57 nous punts de llum al carrer
de Santa Maria del Camí i al carrer de Terrers, a la zona
de Ca n’Illa. Aquest canvi de fanals permetrà un doble estalvi, ja que reduirà el consum d’energia, la contaminació lumínica, les emissions de CO2 a l’atmosfera i alhora, rebaixarà
la despesa econòmica, no només de consum sinó també de
manteniment.
Dades optimistes
L’operació disminueix el consum energètic al voltant del
85%, la vida útil de la nova llumenera és 4 vegades superior
a la que hi havia i el cost de manteniment és menys de la
meitat. A més, el retorn de la inversió és només de 2,1 anys
perquè, tot i que el cost de la gestió és de prop de 18.000
euros, la mitjana anual d’estalvi és de 9.300 euros. A més,
s’ha d’afegir l’estalvi del cost del manteniment en els primers
cinc anys està inclòs en l’obra.
Nova tecnologia
Això ha estat possible perquè s’han canviat els fanals de vapor
de mercuri amb punts de llum de tecnologia LED. Aquesta pot
mantenir i fins i tot augmentar els nivells d’il·luminació reduint la
potència de 210 W a 30W en cada punt de llum.

L’obra l’ha realitzada l’empresa Boquet, que està especialitzada en la conversió de la il·luminació tradicional a tecnologia d’estat sòlid LED amb la mínima inversió.
Estudi previ
Abans de l’execució del projecte, es va fer un estudi lumínic
de simulació. Es van calcular els nivells d’il·luminació per a
l’optimització del mòdul Ledinbox i axií obtenir una il·luminació mitjana i una homogeneïtat equivalent a la que hi havia,
tot reduint dràsticament el consum energètic.
Polítiques d’estalvi
Segons l’equip de govern, aquest és un altre exemple de
la seva aposta per les polítiques de gestió eficient que
redueixen la despesa municipal sense disminuir la qualitat
del servei. En aquest cas, fins i tot s’ha augmentat la qualitat
de l’enllumenat públic dels carrers.
De moment, i a l’espera del pla energètic que està elaborant
la Diputació, s’ha actuat només en aquesta zona. De
totes maneres, les previsions municipals apunten que, en
la mesura que sigui possible, es continuarà en altres sectors
del municipi.

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Aquest nou enllumenat forma part d’un pla de nous criteris per a l’enllumenat, amb l’objectiu de millorar el nivell lumínic,
la uniformitat i l’eficiència energètica, de reducció de les emissions, i que representarà un 85% d’estalvi en la despesa. L’adhesió al Pacte d’Alcaldes per la sostenibilitat és un compromís amb les millores d’eficiència i del medi ambient al nostre municipi.”
Acord: “Seguirem impulsant mesures d’estalvi a partir de mesures com aquesta que signifiquen una millor gestió i canvi tecnològic allà on calgui”.
Si: “Creiem que l’actuació portada a terme a Ca n’Illa és només una de les moltes que ja s’haurien d’haver realitzat en l’enllumenat públic. Massa carrers del nostre poble estan mal il·luminats i amb bombetes de consum molt elevat. Esperem doncs, que
aquesta actuació no sigui l’única”.
PSC: “En les dos anteriors legislatures es va engegar un projecte de canvi de lluminàries que ajuda a l’estalvi energètic per
La Garriga. Estem contents que aquest projecte continuï perquè aquestes inversions en poc temps revertiran a la butxaca dels
ciutadans”.
ICV: “Més enllà d’aquesta encertada iniciativa el pla de la Diputació ens dissenyarà el full de ruta de les accions municipals per
la sostenibilitat energètica. ICV sempre donarem ple suport a les iniciatives que afavoreixen l’estalvi energètic”.
PP: “Aquest canvi de l’enllumenat de Ca n’Illa creiem que és beneficiós pel municipi, ja que suposa un estalvi d’energia i ajuda
a minimitzar la contaminació de l’atmosfera. A més, té un manteniment amb unes despeses inferiors a les anteriors. Tant de bo
aquestes actuacions es puguin fer a tot el municipi”.
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Notícies

La campanya de poda ha sanejat uns 2.000 exemplars
Manteniment especial a la zona de Ca n’Illa, la carretera de Samalús i el Passeig

C

om cada hivern, l’equip de manteniment de jardins i zones verdes
Viver de Bell-lloc ha iniciat la campanya
de poda. Cada setmana han anat treballant en les principals zones del poble
per sanejar les capçades dels arbres
i, en el cas de necessitar-ho, tallar les
branques mortes o en mal estat. En
total, durant la campanya s’hauran
podat quasi 2.000 exemplars.
Enguany, però, s’han detectat exemplars
arboris que necessiten una poda especial.

Es tracta de 557 exemplars de les zones
de Ca n’Illa i la carretera Nova, el Passeig
i la carretera de Samalús. Com que
les tres zones inclouen una tipologia
d’arbrat diferent tant en espècie com
en estat de la capçada, calia preveure
tres treballs de poda específics i diferents. Així, per exemple, a la zona de
Ca n’Illa s’ha fet una poda de brocada als arbres adults de determinades
espècies com les moreres (Morus alba)
i mèlies (Melia azederach) per limitar la
producció de fruits.

Aquests tipus de treball consisteix a
deixar una brocada (part de tronc restant en l’arbre) amb llargària i nombre
limitat de gemmes laterals. En canvi, per
a la resta d’exemplars de la zona s’ha
fet una poda de manteniment. Aquesta
poda consisteix a fer treballs d’aclarida i reducció de capçada al voltant del
25% per buscar l’equilibri entre el volum
i pes de la capçada i adaptar l’arbre al
seu entorn. Els treballs s’han adjudicat a
tres empreses externes especialitzades,
dues de les quals són garriguenques.

Sanejament dels trams 4 i 8 del Passeig
Es plantaran una vintena d’arbres nous
Des de finals de febrer, s’estan realitzant tasques de sanejament de l’arbrat del tram 8 del Passeig, on es
plantaran aproximadament una quinzena arbres. Posteriorment se’n faran
al sector 4 on també es substituiran
alguns plataners.
Els treballs van precedits per
actuacions de millora de l’entorn
i del sòl. Per aquest motiu es
retiren les pedres de l’escossell per tal de dipositar terra
vegetal adobada més lleugera i esmenada. L’àrea no es torna a enllosar
sinó que s’hi afegeix triturat com a
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mulching per deixar més airejat el sòl.
Aquests treballs formen part d’un projecte global que va començar a finals
de 2010 i que ja ha actuat en quatre
trams del Passeig. A partir d’aquest
projecte, es van detectar ferides,
xancres, podridures, cops, inclinacions de tronc o desequilibris de
capçada a la meitat dels 260 plataners.
Amb aquestes mesures es canvien els arbres que estan morts, i
a més, es fan tasques de prevenció per tal que la via més emblemàtica del municipi gaudeixi de la millor
salut possible.

Descobrir el rec Monar de la Garriga

Recollida de fotografies

L’itinerari, que amplia l’oferta, es presentarà el 24 de març

U

n nou itinerari resseguirà el recorregut del rec Monar de la Garriga, tot posant en valor aquest element
patrimonial i explicant la importància
que, durant segles, va tenir el regadiu
al municipi. L’itinerari es presentarà el
proper diumenge 24 de març en un acte
obert a la població, que podrà gaudir
d’una visita guiada de la mà de l’historiador Jaume Oliver, que també és
el responsable de l’estudi del qual han
sorgit els continguts de la ruta. La ruta
començarà a les 11 hores des del Centre de Visitants. Un cop inaugurat, l’itinerari passarà a formar part de l’oferta
turística i cultural de la Garriga, i es
podrà seguir a través d’un fulletó on hi
haurà totes les indicacions.

els molins (molinar > monar) i del gra
fer-ne farina. Només en segon terme,
cap al segle XVI, va començar a servir
per al regadiu i per a tantes d’altres activitats que es van generar al seu voltant.
El regadiu a la Garriga va començar el seu
retrocés a finals del segle XIX, quan la Garriga rural donava pas a la Garriga urbana.

Un rec amb molta història
El regadiu tenia tanta importància a la
Garriga que, juntament amb el recorregut del Camí Ral, des del segle XIII i fins
a la segona meitat del XIX, va determinar el creixement del nucli urbà, que
sempre es va fer per sobre de la línia
que marcava el rec Monar.
El rec, que agafa l’aigua del Congost
sota la casa de Can Mas, molt a prop
del terme del Figaró, al segle XV ja
creuava tota la Garriga i va servir per
regar una extensa zona d’horta, amb
una comunitat de regants que havia
arribat a agrupar 300 pagesos.
Però el rec va néixer i va prendre el nom,
de fet, d’una altra necessitat vinculada,
paradoxalment, als conreus de secà:
l’aigua del rec servia per fer funcionar

Millorar l’oferta de turisme cultural
L’itinerari guiat del rec Monar parteix del
Centre de Visitants i avança cap al nord
del municipi. La ruta permet conèixer
el traçat del rec i alguns espais per on
passa, com la plaça d’Antònia Sabater,
les basses de Can Queralt o els safarejos del barri de Querol.
La creació d’aquest itinerari forma part del
projecte “La Garriga rural: a l’ombra del
modernisme?” que, entre d’altres objectius, contempla millorar l’oferta de turisme cultural i mostrar el valor del patrimoni
garriguenc. El projecte preveu també la
creació d’un itinerari per l’entorn rural de
secà de can Violí, el Malhivern i el Pla de
les parets, així com una ruta per la Garriga
Secreta, que descobrirà els secrets rurals
amagats al nucli urbà del poble.

La crida per recuperar imatges
antigues del municipi està tenint una
molt bona resposta per part de la
població. Per ara, ja s’han recopilat
més de 200 imatges relacionades
amb la vida al poble fins als anys 60
del segle XX i han estat més de 20
les persones que s’han apropat a
l’Ajuntament per portar fotografies
antigues que tenien a casa.
Les fotografies s’escanegen i es
retornen al mateix moment de la
visita i, properament, passaran a formar par d’un arxiu fotogràfic dedicat
a la Garriga rural. També es preveu
que puguin servir per il·lustrar un llibre i un audiovisual sobre la història
del poble.
Per a més informació podeu trucar
93 860 50 50 (ext. 1321) o enviar un
correu a patrimoni@ajlagarriga.cat.

Propostes turístiques i culturals per gaudir de l’entorn
La Garriga ofereix un ampli ventall d’alternatives per Setmana Santa

Les vacances de Setmana Santa són
una bona oportunitat per gaudir de les
propostes turístiques i culturals que
ofereix la Garriga. La pàgina web www.
visitalagarriga.cat posa a l’abast de
tothom un conjunt de propostes per
descobrir els secrets de l’entorn i apro-

fundir en el coneixement del poble.
Entre diverses alternatives, la Garriga
organitza visites guiades al refugi
antiaeri de l’estació, al camp d’aviació de Rosanes i a l’itinerari modernista
“Vila termal i d’estiueig”. Les persones
interessades a conèixer el patrimoni i la
història del poble també tenen a la seva
disposició el Centre de Visitants, on es
pot visitar una exposició sobre l’evolució de la Garriga.
Aquest equipament, situat al núm. 46
de la carretera Nova, és obert els dissabtes, els diumenges i els dies festius
de 10 a 14 hores.
Una altra opció per a les vacances
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és llogar les guies Guimo: unes guies
mòbils que permeten fer itineraris
autoguiats per aprofundir en l’antiguitat, l’edat mitjana, l’època moderna, el
modernisme d’estiueig o la Guerra Civil
al municipi.
Es tracta d’uns aparells d’última generació que condueixen la persona o
persones usuàries mitjançant una connexió GPS i que ofereixen una locució acompanyada d’un vídeo a cada
punt d’interès. Les guies es poden llogar – per només 5 euros - al Centre
de Visitants i també es poden demanar a través del correu electrònic
info@visitalagarriga.cat.

Notícies

El Carnestoltes omple de gent els carrers del municipi
La comparsa de l’AMPA dels Pinetons guanya per segon any consecutiu

L

a festa del Carnestoltes, que es va fer el 9 de febrer passat,
va omplir de gent els carrers del municipi durant la tradicional
rua, en la qual hi van participar més de 600 persones. La comparsa de l’AMPA de l’escola Pinetons, disfressada de guerrers
zulús, va guanyar per segon any consecutiu i seran, altre cop,
els encarregats de llegir el pregó de Carnestoltes.

A més de la rua, la festa del Carnestoltes va portar a la Garriga molts més actes lúdics i culturals. Es va fer un taller per
construir el Rei Carnestoltes el dia 2, i un taller de sardines
el dia 10. Aquesta activitat va ser prèvia a l’enterrament de la
sardina i la crema del Rei Carnestoltes, que va reunir una cinquantena de persones a la plaça del Silenci.

PREMIS CATEGORIA “A”

2n PREMI: 350€ cedits per
l’Ajuntament a la comparsa Els Catxondos del Turó,
del grup AMB L’AIGUA AL
COLL PERÒ AMB IL·LUSIÓ.

3r PREMI: 170€ cedits
per l’Ajuntament a la
comparsa Les tortugues
Desincronitzades
sempre es mullen, del grup
NATACIÓ SINCRONITZADA

PREMI INDIVIDUAL
patrocinat pel Balneari
Blancafort per:
POBRES O RICS

1r PREMI: 250€ cedits per
l’Ajuntament a la comparsa Els Wassaperus, del
grup EMOTICONES.

2n PREMI: 150€ cedits
per l’Ajuntament a la comparsa Taga 80’S Ceip
Tagamanent,
del
grup
ANYS 80

3r PREMI: 100€ cedits
per l’Ajuntament a la comparsa Familia Amish La
Garriga del grup LA AUSTERITAT DELS AMISH

Una cinquantena de persones van assistir a la plaça
del Silenci a la crema de
Carnestoltes.

UE la Garriga Hoquei

The Motxo Men
El jurat va valorar l’originalitat, el vestuari i l’animació
de les comparses.

El taller de sardines va ser
una activitat prèvia a la
crema del rei Carnestoltes

L’associació Dones d’Ara va
ser l’encarregada de fer els
entrepans que es donaven
als participants de la rua.

Migdia de swing a la plaça
del Silenci amb els Impresentables Hoppers

1r PREMI: 500€ cedits per
l’Ajuntament a la comparsa Orzoguai, del grup
GUERRERS ZULÚ

PREMIS CATEGORIA “B”

Piscines la Garriga

Els Escarabats bum bum

Lacasitos Giroiets

Els dofins pirates
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Dues exposicions amb motiu del Dia de Internacional de les Dones
Una vintena de garriguenques participen a la mostra “Dones d’Aigua”

E

valent. Segons els seus comissaris,
Fina Bernard i Jaume Guardis, l’exposició proposa explicar l’itinerari de Sisquella com a dona i artista. “La mostra
ens apropa al punt de partida de la
seva obra on, des d’un expressionisme transcendent, evolucionarà cap a
l’abstracció. Una abstracció que primer
es manifesta com un crit de llibertat per
esdevenir després un llenguatge tonal
ple de gradacions de color on el rosa
en serà la constant”, apunten.

l Dia Internacional de les Dones portarà a la Garriga dues exposicions
on la dona hi tindrà un paper protagonista. La primera serà una mostra
col·lectiva que, sota el nom “Dones d’aigua”, presentarà les obres d’una vintena d’artistes garriguenques. L’exposició
tindrà l’aigua com a eix vertebrador i,
segons les organitzadores, farà referència al canvi constant que hi ha en les
dones. “Les dones d’avui no són com
les d’ahir, ni les dones de demà: canvien, es renoven, creixen i es transformen, com l’aigua que flueix pel torrent
d’un riu i – com ens recorda Heràclit –
mai és la mateixa aigua”, expliquen les
organitzadores, un grup de dones que
exposen juntes per 3r any consecutiu.
La mostra “Dones d’aigua” s’inaugurarà
divendres 8 de març a les 20 hores a
la Sala d’Exposicions Andreu Dameson.
La segona exposició, anomenada
“Conxa Sisquella, una lluita per la independència personal”, s’inaugurarà
el dia 10 de març a les 12 hores a la
Fundació Fornells-Pla Conxa Sisquella

(Calàbria, 10). En concret, s’ubicarà a
l’espai que va ser el taller de l’artista,
que s’ha rehabilitat per convertir-se en
una sala d’exposicions i una sala poli-

Altres activitats amb motiu del Dia de
les Dones seran la tarda de Conya
que es farà el dia 8 al Casal de
Joves. Aquest mateix dia, a les 19
hores, es donarà a conèixer el veredicte del concurs de poesia impulsat per Dones d’Ara. L’acte es farà a
l’Auditori i inclourà un petit concert
a càrrec de l’Aula de Cant de l’Escola de Música. També el dia 8, Dones
d’Ara organitza una visita al Palau de la
Generalitat. Finalment, al ple del proper 20 de març es llegirà el Manifest
del Dia Internacional de les Dones.

Rebuda al pilot Marc Guasch, després del Dakar 2013-02-28
La campiona del món de trial, Laia Sanz, participarà a l’acte “Dakar Experience”
La Garriga farà, el proper 2 de març, el
seu particular homenatge al pilot Marc
Guasch i l’equip de Gas Gas del Dakar
2013. L’acte “Dakar Experience” tindrà com a punt de partida la plaça dels
Tres Tombs, on a les 18.30 hores es farà
una concentració de motos amb Marc
Guasch, la campiona del món de trial
Laia Sanz i totes aquelles persones que
els vulguin acompanyar.
Les motos finalitzaran el seu recorregut a la plaça del Silenci i, a partir de
les 18.45 hores, tindrà lloc la recepció oficial de Guasch a l’Auditori de
l’Escola de Música, amb l’alcaldessa
Meritxell Budó i el regidor d’Esports
Joan Esteban.
A l’acte, que començarà a les 18.45
hores i serà presentat per Santi Faro,
Marc Guasch parlarà acompanyat
de la pilot Laia Sanz, el fisioterapeuta Miquel Angel Domínguez i el preparador físic Toni Figuerola. Amb ells
Guasch explicarà tots els secrets,
les curiositats i la duresa que suposa preparar-se i competir en un Dakar.

7 El Garric

Núm. 112 · març 2013

El públic, a més, podrà veure de primera mà la moto amb què ha participat al Dakar 2013.
Objectius assolits
El pilot garriguenc ha completat el seu
segon Dakar en 27a posició. Guasch i
l’equip Gas Gas tenien com a objectiu fer arribar les tres motos amb les
quals participaven a la línia de meta, i
ho van aconseguir. Guasch va anar de
menys a més, conduint amb molta prudència en les etapes inicials per veure
el comportament de la Gas Gas 450
EC-Raid, que va demostrar una fiabilitat i una adaptació molt bona. El pilot,
durant l’any, havia estat preparant
la motocicleta i realitzant proves
de tot tipus per fer el Dakar amb
la màxima seguretat, aconseguir
arribar a Santiago i ajudar a revalidar el
títol en l’apartat femení de Laia Sanz.
La prova d’aquest any començava a
la capital del Perú, Lima, i finalitzava
a Santiago de Xile, tot passant per
Argentina i recorrent un total de
8000 km en 15 dies.

Notícies

La Garriga, un municipi segur
Ho confirmen les dades de la Junta de Seguretat Local

L

a Garriga és un municipi segur on s’hi
detecten poques infraccions (no superen les 600 en tot l’any) i la gran majoria,
més del 65%, són delictes o faltes lleus.
Aquestes són les principals conclusions
de l’informe que es va presentar durant
la reunió que va fer la Junta de Seguretat
Local el passat 13 de febrer.
Aquesta Junta està formada per l’alcaldessa, Meritxell Budó; el delegat territorial del govern a Barcelona, Fernando
Brea; el cap de la Policia Local, Francesc Carreras, i el cap de la Comissaria
dels Mossos d’Esquadra de l’ABP de
Granollers, Francesc Félez.
Durant la sessió es van avaluar les
dades del 2012, en què destaca la
resolució de més casos per part de

la Policia Local (un 4% més que el
2011), que ha suposat un augment de
les detencions del 19%. Pel que fa al
nombre de delictes, van disminuir un
2,8% respecte al 2011. Per contra, el
nombre de faltes va augmentar un 12%
per l’augment de faltes contra el patrimoni. També es contempla com a dada
positiva la disminució de robatoris amb
força en un 21,5% . Els robatoris amb
intimidació van pujar, tot i que no superen la vintena durant tot el 2012.
A la reunió també es van analitzar les
actuacions conjuntes dels diferents
cossos de seguretat durant la Festa
Major i les diferents curses esportives
que hi ha al municipi. Així mateix, es
van revisar les actuacions de prevenció
i la resolució de casos de robatori, i es
van coordinar els dispositius i les estratègies a seguir de cara a l’any 2013.
La jornada també va servir perquè
el nou delegat territorial del govern a
Barcelona, Fernando Brea, visités la
Garriga. Brea va destacar la bona sintonia entre els agents de seguretat i
la necessitat de “treballar conjuntament pel desenvolupament sostenible
del municipi i la cohesió social dins la
comarca i el país”.

L’Oficina de Consum de la Garriga
resol més del 60% dels casos ‘in situ’

2a edició del concurs
Enfusta’t 2013

El 8 de març l’alumnat de l’EME,
l’EMAD i l’institu Vil·la Romana
participaran a la 2a edició del
concurs Enfusta’t. Aquest concurs
s’organitza conjuntament entre els
tres centres educatius del municipi
i premia els millors aprenents de
fuster i ebenista.

La Garriga,
a la fira Guia’t
L’EMAD i l’institut Vil·la Romana seran, els propers 6, 7 i 8 de
març, a la fira Guia’t per donar
a conèixer els diferents cicles
formatius que imparteixen.
La fira, que es fa al recinte de la
Roca Umbert-Fàbrica de les Arts
de Granollers, és cita obligada cada any pels estudiants
de la comarca que el curs
que
ve
començaran
estudis
postobligatoris.

Un 15% de les consultes trameses queden pendents

Gonzalo Bernardos,
visita el Vil·la Romana

L’Oficina de Consum de la Garriga va
resoldre durant l’any passat més del 75%
dels casos que es van tramitar i més del
60% es van solucionar directament des
del servei garriguenc. La resta (un 15%)
es van derivar a altres oficines, a la Junta
Arbitral de Consum o altres organismes.
En total es van atendre 219 usuaris, un
25.14% més que l’any 2011.
La majoria de denúncies, queixes o
reclamacions són degudes a problemes
amb companyies de telefonia i en menor
mesura amb entitats bancàries. El servei,
que és operatiu a la Garriga des de l’any
2004, té l’objectiu d’informar els usuaris
dels seus drets com a consumidors i tramitar aquelles reclamacions que atemptin
contra els seus drets.
Des de l’Ajuntament es vol seguir potenciant els canals de mediació electrònica
i no presencial per tal d’ampliar l’accés
a les consultes i la resolució de conflictes

L’economista Gonzalo Bernardos
va oferir, el passat 8 de febrer, una
xerrada a l’institut Vil·la Romana
sota el nom “Parlem de la crisi”. La
xerrada, que es feia en el marc de
la 3a Setmana del Món del centre,
va girar al voltant de la situació
econòmica actual i del futur dels
joves a Catalunya i Europa. Entre
d’altres, Bernardos va parlar als
alumnes de conceptes econòmics
com la inflació, la liquiditat o la
prima de risc, així com dels perquès
de la crisi econòmica.

en l’àmbit del consum. A més, durant el
segon trimestre de l’any, es duran a terme
xerrades sobre diversos aspectes del
consum de proximitat adreçades tant a
consumidors com a comerciants.
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La 2a Fira de la Botifarra, tot un èxit
Més de 2.000 persones visiten la Garriga per gaudir de l’esdeveniment

L

a plaça de Can Dachs va rebre
durant el cap de setmana del 16 al
17 de febrer més de 2.000 visitants,
que van venir a la Garriga per gaudir de
la 2a Fira de la Botifarra. A més de les
paradetes de les cansaladeries locals,
el públic va poder conèixer els productes de proximitat de productors del
municipi, d’arreu de la comarca i d’establiments del municipi.
La Fira va incloure demostracions de
l’elaboració artesanal de botifarra, així
com tastets gastronòmics de tot tipus.
Els tastets de botifarra que oferia l’ASIC
van ser un dels grans reclams i, durant
tot el cap de setmana, se’n van servir
més de 2.000. De fet, des de l’ASIC, es
fa una bona valoració de la jornada, i fins
i tot s’apunta que, de cara a la 3a edició,

podria ser interessant allargar la fira fins
diumenge a la tarda. També va tenir una
molt bona rebuda l’estand on diversos
establiments de restauració del poble
oferien “platillos” de botifarra amb
acompanyaments diversos.
Premis dels concursos
Durant la 2a Fira de la Botifarra es van
celebrar diverses activitats lúdiques i
culturals, com els concursos de dibuix,
de coques de botifarra i de cartes. El
certamen amb més participació va ser
el de dibuix infantil (amb més de 200
nens i nenes) que va tenir com a guanyadors Júlia Borras, Marc Madrazo i
Marc Montanyà, i que va atorgar accèssits a Pol Vega, Lucia Mouddan, Judit
Sanches, Carla Castelló, Jana Lòpex
i Janna Montoya. Pel que fa al con-

Tornen les millors oportunitats

curs de coques la “més bona” va ser
la de Jaume Lamarca Morell, la “més
original”, “la de Xavier Martí Solà”,
i la “més presentada” la de Montse
Molins. Els premiats al torneig de cartes
van ser Aïda Sisacasa i Ignasi Cabré,
Julià i Joan, Jaume Guadayol i Jordi
Candelich, i Josep Portet i Rosa Maria.
Ball de Cintes i Ball de Gitanes
Altres novetats d’aquesta edició van
ser el Ball de Cintes i el Ball de Gitanes,
que van tenir lloc diumenge al matí al
centre del poble, en una actuació que
també va comptar amb els Gegants de
la Garriga. Els dos balls s’han recuperat
recentment a partir d’un grup de persones que, juntament amb l’Escola de
Música, han treballat per rescatar-los i
poder-los tornar a ballar.

La fira Garrigangues es farà el dia 3 de març

Mostra
‘Parelles artístiques’

La 3a edició de la fira Garrigangues se celebrarà el diumenge 3 de
març, amb parades de tots els sectors de comerç i serveis. La fira,
organitzada per l’Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga
(ASIC), es farà a la plaça de l’Església
de les 10 fins les 21 hores.

El proper dijous 28 de març
s’inaugura una segona edició de la
mostra “Parelles artístiques: experiències creatives per la salut mental”. L’acte tindrà lloc a les 20 hores a la Sala
Andreu Dameson.
La mostra tindrà com a artista convidat
l’escultor Ricard Mira. Mira, que pateix
esquizofrènia, és un reconegut artista
que va guanyar recentment el 1r premi
del XLI Saló Anual d’Art que convoca el
Reial Cercle Artístic-Institut Barcelonès
d’Art.
La finalitat d’aquest projecte és sensibilitzar la població sobre la salut mental, reduir l’estigma de les malalties
mentals i afavorir la integració. L’exposició es podrà visitar fins el 14 d’abril.

A la fira, el públic hi trobarà
oportunitats de tota mena i podrà
adquirir els últims productes als
millors preus.
Les Garrigangues, així com la
Botiga al Carrer que es fa al mes
de setembre, formen part del Pla de
dinamització comercial de l’ASIC.
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Notícies

Actuacions per augmentar la seguretat viària al municipi
Es vol es reduir la velocitat dels vehicles que circulen pel poble

U

n dels objectius de l’equip de
govern és fer actuacions diverses
per tal de millorar el dia a dia de la ciutadania. Per aquest motiu, durant el
mes de febrer passat es van portar a
terme diverses actuacions per millorar
la seguretat viària del municipi.
Tot seguint el programa municipal de
gestió eficient, que vol aconseguir
amb el mínim de despesa el maxim
resultat, s’han buscat diferents opcions
per reduir la velocitat dels vehicles
sense haver de construir ressalts a la
via, una mesura molt costosa. Així, per
exemple, a l’avinguda Mil·lenari s’han
canviat els aparcaments, que ara són
en semibateria inversa, reduïnt així
l’amplada dels carrils de circulació i per
tant la velocitat dels vehicles.
Aquests aparcaments, similars als que
hi ha a la plaça de les Oliveres, s’hi ha

d’entrar marxa enrere per tal d’assegurar-se prou visibilitat ala sortida. Quan
un vehicle s’atura per aparcar, els del
darrere el veuen perfectament i poden
parar i esperar que aparqui. D’aquesta manera també quan surts de cara,
la incorporació al carril de circulació és
molt més segura que no si t’haguessis
d’incorporar d’esquena.
Una altra de les intervencions, s’ha
fet al carrer Bassal (entre la plaça dels
Tres Tombs i Can Noguera). Per tal
d’augmentar la seguretat dels veïns,
s’ha col·locat la zona d’aparcament
de manera intercalada en els diferents
trams de la via (en un tram és a la dreta
i a l’altre a l’esquerra). Així, segons els
responsables de la intervenció, “el vehicle que hi accedeix no veu un carrer tot
recte i per tant no té la temptació de
prémer l’accelerador”.

Una altra zona on es preveu actuar en
breu és a la cruïlla Ronda Carril-Pere
Ballús-Nadal-Pau Casals.
Aquest encreuament és un punt complicat per la presència d’una escola i l’estació de tren, que fa que hi hagi molt
moviment de persones a peu i vehicles.
A l’espera del resultat de l’estudi de
seguretat, de moment s’han delimitat
les zones d’aparcament de l’avinguda
Pau Casals-Nadal. Aquesta zona s’omple a diari de cotxes perquè està molt
a prop de l’estació. L’aparcament no
estava fins ara delimitat i tothom aparcava com volia, creant-se una situació
incòmoda i perillosa pel veïnat. La definició dels espais per a aparcament en
línia garantirà que en tot moment es
respecten els dos carrils de circulació,
els accessos al guals particulars i la
seguretat dels vianants.

Doble sentit de circulació a un tram del carrer dels Banys
Facilitarà l’accés al centre des del sud de la Garriga
El tram del carrer dels Banys
comprès entre els carrers de Vinyals i la Mina passarà a ser de doble
circulació. Amb aquesta actuació,
que es preveu dur a terme al llarg
d’aquest mes de març, es vol
aconseguir un accés més directe
fins al centre del poble per a tots
aquells vehicles procedents del
sud del municipi. Alhora, el doble
sentit de circulació té l’objectiu
de reduir l’excés de trànsit
al Passeig i al carrer d’Anselm Clavé.
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La creació del doble sentit -que
fins ara era únic i en direcció de nord a sud- servirà doncs
per millorar l’accés al nucli
urbà des del sud de la Garriga,
un accés que fins ara era complicat
a causa també d’una senyalització
que cal renovar.
En aquest sentit, l’Ajuntament
treballa per implantar una nova
senyalització per facilitar l’entrada
al municipi.

Ordre del dia del Ple de febrer.
Ple extraordinari

Mor el regidor del PPC, Rafael Puig
El núm. 2 de la llista, Fernando Jiménez, ocuparà el càrrec
presentar com a candidat del PPC i
va obtenir un 6,99 % dels vots i un
regidor.

Per recordar la persona del regidor
d’aquest Consistori Sr Rafael Puig
i Gómez.
Ple ordinari
1. Aprovació acta sessió anterior
2. Despatx d’Ofici
3. Acceptació de la subvenció del
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per a
l’Escola Municipal d’Art i Disseny
de la Garriga, corresponent al curs
2011/12 .
4. Aprovació inicial del reglament d’ús per a la cessió i/o lloguer d’equipaments municipals de
l’Ajuntament de la Garriga.
5. Aprovació inicial de la modificació
de la Relació de Llocs de Treball de
l’ajuntament de la Garriga corresponent a l’exercici 2013.
6. Aprovació de la proposta de
modificació de les Tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici 2013.
7. Denegació de la sol·licitud de
modificació de la les tarifes del
servei d’abastament d’aigua potable; SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A.
8. Modificació de les Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de
lucre per a la realització d’activitats
o actuacions culturals.
9. Pròrroga del conveni per a la
gestió de residus de paper i cartró
d’origen comercial amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental.
10. Donar compte de la rectificació
de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials a
31 de desembre de 2012.
11. Mocions
12. Precs i Preguntes

L’endemà, 14 de febrer, la Garriga
va decretar un dia de dol oficial al
municipi: les banderes van onejar a
mitja asta i es va suspendre qualsevol acte de tipus institucional. Així
mateix, durant la Inauguració de la
Fira de la Botifarra es van suspendre els parlaments i es va fer un
minut de silenci en record de Puig,
a qui també se li va dedicar un ple
extraordinari el passat 27 de febrer
(al tancament d’aquest butlletí el Ple
encara no s’ha celebrat).

E

l passat 13 de febrer va morir
Rafael Puig, regidor del Partit
Popular de Catalunya (PPC) a l’Ajuntament. Puig era regidor popular a
la Garriga des del mes de març de
2010, quan va prendre possessió de
càrrec després de la dimissió del seu
company de partit, Josep Broch. Als
darrers comicis locals del 2011, es va

Rafael Puig, nascut a Barcelona
l’any 1952, era advocat de professió i vivia a la Garriga des de l’any
2007. Després de la seva pèrdua,
serà el número 2 de la llista del grup
local del PPC, Fernando Jiménez,
qui ocuparà el càrrec de regidor
a l’Ajuntament.

Canvis al butlletí El Garric
Menys exemplars i l’interior en blanc i negre

El butlletí municipal El Garric canviarà a
partir del proper mes d’abril per abaratir
costos en impressió i distribució. Se’n disminuirà la quantitat d’impressió de 6500
a 3000 i ja no es repartirà casa per casa.
La revista es podrà trobar, però, als principals equipaments municipals, i a les farmàcies, benzineres i llibreries. A més, es
podrà consultar, com fins ara, a través
del web municipal.
De totes maneres, aquelles persones
que
ho
desitgin,
podran
seguir
rebent-lo a casa. Només els caldrà omplir la butlleta inferior i fer-la
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arribar a l’OAC o enviar un correu
electrònic a oac@ajlagarriga.cat.
D’aquesta manera, es vol assegurar que
el butlletí arriba realment a aquell ciutadà que hi està interessat i evitar que hi
hagi un volum de la publicació que no
s’utilitzi. Un altre dels canvis és que el
disseny interior canviarà i passarà a ser
en blanc i negre.
El butlletí El Garric és un dels canals
d’informació de l’Ajuntament amb la ciutadania, al qual s’hi afegeixen la ràdio, el
web municipal i els perfils socials Facebook i Twitter.

El Consistori

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras, Sergi Serrano

Govern Obert
Un dels reptes importants a l’hora
de treballar en la gestió del patrimoni públic en aquests temps és el
de comunicar adequadament què i
com administrem des de l’ajuntament. En l’era de la comunicació,
com l’han definit, des de l’ajuntament ens esforcem per tenir tots els
canals de relació amb la ciutadania
oberts, els informatius però també
els que permetin fer un seguiment
de la nostra tasca amb transparència.

El passat 15 de febrer es va celebrar a Vilanova i la Geltrú la segona
assemblea general de l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI), associació que aplega el
68% dels municipis catalans, amb
una representació del 39% de la
població. En aquesta trobada, i a
proposta de Jordi Fornas, alcalde
de Gallifa (Solidaritat Catalana per
la Independència, SI) es van aprovar per unanimitat dos punts que
insten els municipis a exercir la
sobirania fiscal:

Cal doncs un esforç per part de
l’administració per posar a disposició de la ciutadania no només les
notícies que els mitjans de comunicació de la Garriga transmeten, ja
sigui a través de Ràdio Silenci i el
Garric o a través dels diversos mitjans, tant digitals com tradicionals
que cobreixen la informació del nostre poble. Cal un pas més i estem
treballant en aquesta línia: obrir les
dades, els procediments i el què en
diríem la cuina de la informació per
tal que la ciutadania puguem accedir amb facilitat a qualsevol tràmit o
dada que es necessiti.

1r. Que els municipis adherits es
declarin, per decisió majoritària
dels seus Plens i amb la màxima
urgència, “Territori de Catalunya,
Lliure i Sobirà”.

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

Ara fa uns dies es va presentar la proposta
de reforma de l’administració local proposada pel govern espanyol com la gran solució
dels problemes de l’administració pública.
En aquest sentit el nostre grup municipal vol
denunciar que aquest avantprojecte de llei
representa un atac frontal contra el principi d’autonomia local reconegut per la Carta
Europea d’Autonomia Local, la Constitució
Espanyola i l‘Estatut d’Autonomia.
Un cop més el govern del PP interpreta el
marc jurídic a la seva pròpia conveniència i
demostra un desconeixement absolut de la
realitat municipal, especialment en els petits
i mitjans municipis.
Durant més de 30 anys els ajuntaments han
fet mans i mànigues per afrontar serveis
imprescindibles per la ciutadania com la
salut, l’ensenyament i les polítiques socials
i ara l’Estat espanyol pretén amb un cop de
força esborrar la tasca de cohesió social
realitzada durant molts anys. Fa la impressió que darrere del debat de les competències hi ha una clara intenció de destruir tot
allò que s’ha construït des dels ajuntaments
democràtics.
Creiem important que es coneguin les
dades. Hi ha un clar intent per criminalitzar el món local davant la ciutadania, quan
els ajuntaments tan sols generen el 4% del
dèficit públic i el 14% de la despesa de tot
l’Estat i per contra són els responsables de
la majoria de polítiques de proximitat.
En aquests moments en què cal transmetre valors positius, l’Estat espanyol falseja
i menysprea la tasca i dedicació que realitzen els representants polítics del món
local. L’avantprojecte de llei insulta ajuntaments com el de la Garriga exigint racio-

Aquest és un principi que s’ha batejat en anglès (l’Open Government)
però que en català sona igualment
bé: el govern obert. Obert a la ciutadania, obert perquè no està tancat
i reclòs en una muralla de burocràcia, i obert a millores i canvis.

nalitat quan, per exemple, regula el màxim
de dedicacions exclusives dels regidors a
7 mentre en el nostre consistori tan sols hi
ha tres regidors a mitja jornada i l’alcaldessa a jornada completa. De la mateixa manera, l’Ajuntament de la Garriga no disposa de
cap càrrec eventual mentre l’avantprojecte
de llei en permet fins a dos.
És per tot plegat que des del grup municipal
de CIU volem denunciar aquest atac frontal

Ens hem posat a introduir el govern
obert a la Garriga. Ja tenim els mitjans tecnològics que ho han de
fer possible i ara iniciem la posada efectiva de mesures encaminades cap a aquest objectiu. Durant
els propers mesos en podreu veure
el resultat, començant per la pàgina
web municipal.

a la política municipal i als ajuntaments que
són l’administració més propera als ciutadans i qui coneixen millor les necessitats i
realitats de cada municipi. Una reforma que
posa en perill la participació més directa dels
ciutadans, que vulnera les competències de
la Generalitat, i que posa en risc la cohesió
social en els nostres pobles i ciutats.
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2n. Que tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit la
sobirania fiscal, per la qual passin
a ingressar els impostos dels seus
treballadors (IRPF) i l’IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de
fer-ho a l’Agència Espanyola, una
mesura que caldria tirar endavant
mitjançant decisions adoptades en
Ple municipal, o bé per decisió dels
seus batlles amb els corresponents
equips de govern.
La
Garriga,
municipi
membre de l’AMI, ja es va declarar
“Territori Català, Lliure i Sobirà” el
26 de setembre passat. Toca ara fer
una passa més en la voluntat general de fer camí cap a la plena llibertat i comprometre’ns localment en
l’exercici de la Sobirania Fiscal.

Àlex Valiente, Carlos Martín

Israel Molinero, Martí Porter

Si aquest article hagués estat escrit
uns dies abans, la temàtica hauria
estat ben diferent. Malauradament
avui, des del Partit dels Socialistes de la Garriga volem dedicar-te
aquesta columna.

Contra l’obsessió centralista
En una demostració més de la seva
manca de sensibilitat envers la diversitat,
la personalitat pròpia del món local i els
més elementals principis de la subsidiarietat, el govern central ha presentat un
projecte de llei de l’administració local
del tot injust i inacceptable.
Pretenen endossar la mala gestió i el
dèficit descomunal generat per les administracions superiors als ajuntaments;
pretenen recentralitzar competències,
facilitar privatitzacions, deixar els governs locals sense marge de maniobra. Pretenen, una vegada més, uniformitzar
un estat que no té res d’uniforme, malmetre l’autonomia municipal i controlar
fins el darrer euro, com si els habitants
d’aquests país fossin incapaços de gestionar els seus propis recursos.
Des de l’àmbit local, i també des del govern
de Catalunya, s’ha de sentir rotundament
la nostra veu: no acceptarem la desaparició d’ajuntaments per decisions preses a
Madrid; no deixarem de prestar serveis per
caprici d’unes autoritats que han perdut
qualsevol legitimitat; no volem que administracions de dependència estatal administrin, decideixin, executin les polítiques
locals.
Els ajuntaments són l’administració més
propera al ciutadà, la que resol més
qüestions del seu dia a dia, i, de lluny,
la que menys cara ens costa a tots. ICV
s’oposarà frontalment a qualsevol intent
de l’estat per minvar-ne els recursos i les
competències.

Podríem escriure de moltes coses.
Però aquesta vegada, tot el protagonisme és per a tu. Assegut a la
dreta del nostre grup hem compartit estones de ple; fins i tot estones fora de la política, en un espai
on tot es feia més fàcil per a tots i
totes. Tot hi això tu et senties igual
de còmode intentant explicar el
perquè del posicionament del Partit
Popular en un cert aspecte polític,
com titllant de mesures errònies les
taxes judicials que havien imposat
des de Madrid. Perquè no eres el
que alguns mal anomenen un home
de partit; eres un home de poble.
Del nostre poble.
Persona que ha treballat incansablement per aconseguir molt consens
en això de la política i que deixarà un
forat immens dins nostre.
Quan la vida ens depara una escena colpidora com la de la teva pèrdua tot es fa més fàcil. Tots parlem
de prioritats vitals; de que no val la
vida discutir si es pot arribar a enteniments entre ambdues parts. El
teu vessant d’advocat l’has utilitzat
també per buscar mesures d’entesa entre tots els regidors i regidores
del plenari.
Per tot això, ha estat un plaer el
temps passat amb tu i les estones
de xerrades que hem tingut. Així
que deixarem aquesta vegada de
fer política, per dedicar-te quatre
ratlles. Te les mereixes.
Gràcies Rafa!

Adéu a una bona persona
Des de les antípodes polítiques, ICV de
la Garriga vol tenir un record afectuós per
en Rafa Puig, regidor del PP del nostre
consistori, mort inesperadament fa pocs
dies. En Rafa era una persona de tracte molt senzill i amistós, sovint divertit,
sempre amable. Per lògica ideològica,
gairebé mai estàvem d’acord, però no
ens incomodava discutir, perquè la tensió pròpia del debat polític mai va impedir que les relacions personals anessin
més enllà de la simple correcció: deia
el que havia de dir, però ho feia cordialment. A la seva família, als seus amics, el
nostre sincer condol.

13 El Garric

Núm. 112 · març 2013

Des del Grupo Municipal del Partido Popular de la Garriga queremos
dedicar estas palabras al fallecido y
exconcejal Rafael Puig Gómez.
Rafa, desde nuestra junta local
darte las gracias por tu compromiso y trabajo en nuestro pueblo. Por
tu implicación sin interés alguno, tu
dedicación de horas y horas.
Tu forma de ser y de hacer nos ha
dejado una marca difícil de borrar.
Incluso tu manera de marchar ha sido
peculiar.
Des del Partido Popular local, comarcal, provincial y general te damos las
gracias por defender nuestras ideas
y nuestras inquietudes. Por saber
estar, aunque en ocasiones no era de
tu mayor agrado.
Tu decisión de que la Garriga fuera tu
nuevo lugar de residencia nos permitió conocerte y posteriormente implicarte en la política local.
Tu trabajo y tus ideas continuaran
presentes en este ayuntamiento. Porque aunque la buena gente como tú
tenga que marcharse, otros seguirán
adelante.
Piensa que tu pérdida ha sido dolorosa y difícil de afrontar para todos
nosotros. Aunque no podemos imaginar el dolor que sentirán tu mujer y
tus tres hijos.
Agradecerte por haber estado con
nosotros, compartir buenos momentos, por dar, por recibir, por ser tan
auténtico y singular.
Tus compañeros, afiliados, votantes y
simpatizantes te deseamos que descanses en paz.

l’Agenda
femenina”, a càrrec de Rosa Fité, actriu i narradora.
Un passeig per la vida a través de diferents històries viscudes des del punt de vista de la dona. Són set les situacions
que van removent tot tipus d’emocions, de sentiments, de
valors... Amanides totes elles amb una gran dosi d’humor i
aconseguint que l’espectador connecti i en surti totalment
renovat i gens indiferent.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 2 de març
De 10 h a 14 h, a la Sala de Plens
Taller metodològic sobre cooperació.
El cicle de gestió de projectes-enfocament de marc lògic.
Informació i Inscripcions: pigualtat@ajlagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga
A les 18.30 h des de la plaça dels Tres Tombs
Trobada motera i recepció oficial a Marc Guasch
(18.45 h a EMM)
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Gas Gas

Divendres 8 de març

Diumenge 3 de març
Des de les 10 h a les 21 h, a la plaça de l’Església
III Fira de Garrigangues
Organitza: Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga
ASIC

Del 4 al 10 de març
Jornada de portes obertes als equipaments educatius
INSTITUT VIL·LA ROMANA
reunió informativa: a les 19.30 h dilluns, 4 de març a continuació visita a les instal·lacions.
INSTITUT MANUEL BLANCAFORT
dijous, 7 de març reunió informativa: a les 18.30 h, i visita
dissabte, 9 de març reunió informativa: a les 11 h, i visita.
ESCOLA PINETONS
reunió informativa: a les 18 h dijous, 7 de març
a continuació visita a les instal·lacions.
ESCOLA TAGAMANENT
visita a les instal·lacions: a les 17 h divendres, 8 de març
reunió informativa: a les 17.30 h.
ESCOLA GIROI
reunió informativa: a les 11 h dissabte, 9 de març
a continuació visita a les instal·lacions.
ESCOLA PUIGGRACIÓS
reunió informativa: a les 11 h diumenge, 10 de març
a continuació visita a les instal·lacions.
ESCOLA SANT LLUÍS GONÇAGA
cal concertar data de visita amb el centre de
la FEDPBT al telèfon al 938714297.
SEK CATALUNYA
també es pot concertar data de visita dissabte 16 de març,
de 10 h a 13 h amb el centre al telèfon al 938718448.

Dimecres 6 de març
A les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
STORY TIME: Hora del Conte en anglès!
“The Amazing Astronaut”, a càrrec de Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 7 de març

Durant el matí, als l’institut Vil·la Romana, de l’Escola Municipal
d’Ensenyament i de l’EMAD 2a edició concurs Enfusta’t 2013
Organitzen: EME, EMAD i institut Vil·la Romana
De 17 h a 20 h., al Casal de Joves
Tarda de Conya. Dia Internacional de les Dones
Organitza: Casal de Joves
19 h, a l’Auditori
Veredicte del concurs de poesia de les Dones d’Ara i miniconcert a
càrrec de l’Aula de Cant de l’Escola Municipal de Música.
Dia Internacional de les Dones
Organitza: Dones d’Ara
A les 20h, Sala d’Exposicions Andreu Dameson
Mostra col·lectiva d’Art “Dones d’Aigua”.
Dia Internacional de les Dones
Horari: del 8 al 24 de març, dijous i divendres, de 17 a 20, dissabtes d’11 a 14h i de 17 a 20 i diumenges i festius d’11 h a 14h
Organitza: dones artistes de la Garriga i Ajuntament de la Garriga
A les 21h al restaurant Vil·la Luanik
“Dones en un Món d’Homes”. Sopar col.loqui amb:
Sonia Matias (Jugadora del RCDE Espanyol).
Debora Garcia (Jugadora del RCDE Espanyol).
Ariana Jimenez (Emprenedora).
El preu de l’activitat és de 15€, el sopar i la gent s’ha de inscriure a
l’adreça de correu electrònic lagarriga@socialistes.cat
Organitza: PSC la Garriga

Dissabte 9 de març
de 10 a 14 h, a la Sala de Plens
Taller metodològic sobre cooperació.
El cicle de gestió de projectes-enfocament de marc lògic
Informació i Inscripcions: pigualtat@ajlagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga
A les 10 h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat “La Garriga, vil·la termal i d’estiueig”.
Més info a visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga
A les 12 h, al refugi
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació.
Més info a visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

A les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“ENGLISH AT THE LIBRARY” converses en anglès
amb Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte: “El Rei que s’avorria”, a càrrec de Rosa Fité.
Heus aquí un rei que s’avorria i ningú sabia el motiu
del seu avorriment! Ho vols descobrir?
Organitza: Biblioteca Núria Albó

A les 20.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Dia Internacional de les Dones.
“SPA MOCIONS: Un aiguabarreig d’emocions en clau

A les 20.30 h al Teatre de la Garriga
3,2,1… amb Núria Valls i Helena Pla
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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Diumenge 10 de març

Dissabte 23 i Diumenge 24

A les 11 h, a la casa de Rosanes.
Visita guiada al camp d’aviació de Rosanes.
Cal inscripció prèvia. Més info a visitalagarriga.cat.
Organitza: Ajuntament de la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses

De 9 h a 21 h el dissabte 23 i de 9 h a 20 h diumenge 24 de març
al Poliesportiu de Can Noguera.
Torneig de bàdminton
Organitza: Club esportiu i social institut Blancafort (CESIB)

A les 12 h, a la Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
Exposició “Conxa Sisquella, una lluita per la
independència personal”
L’exposició es podrà visitar del 10 de març al 7 d’abril, els divendres i dissabtes de 18 a 20h i els diumenges d’11 a 13h.
Escoles i altres grups interessats, amb reserva prèvia.
Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

Dissabte 23 de març

de l’11 al 22 de març de 2013
Preinscripció al segon cicle d’educació infantil i
ensenyament obligatori

De 11 a 13.00 h, a la Plaça de Can Dachs
Tertúlia al carrer
Organitza: Associació de Puntaires de la Garriga
A les 12.30 h, a la Plaça del Silenci
Festa de la impresentable primavera
Organitza: Els impresentables hoppers de la Garriga

A les 20.30 h, al Teatre de la Garriga
Concert Stadler Trio.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 24 de març

Dimarts 12 de març
A les: 19.30 h, a la sala de la Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
Cloenda de la 17a Edició del Voluntariat per la Llengua
i inici de la 18a
Organitza: Oficina de Català de la Garriga (CPNL), Secció local
d’Òmnium Cultural, Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
i Ajuntament de la Garriga

Dimecres 13 de març,
a les 19 h, a la Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
Conferència “Conxa Sisquella, vida i obra”
a càrrec de Fina Bernad
Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

Divendres 15 de març
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Desperta Ferro, de Jesús Monge
Cayetano (Edicions Carena).
Comptarem amb la presència de l’autor i de l’editor del llibre,
José Membrive.
Aquesta novel·la és una narració d’aventures inspirada en la vida
de Roger de Flor i els seus soldats almogàvers. Amb aquesta
novel·la, l’autor, s’inicia en el món literari.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 16 de març
A les 18.30 h,a la. placeta de Santa Isabel
Recital amb motiu del Dia Mundial de la Poesia
Organitza: CNL del Vallès Oriental i Òmnium Cultural
a les 21 h, a l’auditori de l’EMM
Festival Còclea. Quartet de Gràcia + Josef Huber (Bandoneó).
Obres d’Eduard Toldrà i Astor Piazzolla
Organitza: Viqui Amador i Cor Sarabanda

Dimecres 20 de març
A les 19 h, a la sala de plens
Ple municipal.
Al final, lectura del Manifest del Dia Internacional de les Dones
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 21 de març,
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“ENGLISH AT THE LIBRARY”: converses en anglès
amb Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó

A les 11 h, des del Centre de Visitants
Presentació de l’itinerari del rec monar. Itinerari guiat a càrrec de
Jaume Oliver. Projecte “La Garriga rural: a l’ombra del Modernisme?”. Més info a www.visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga
de 19 h a 22 h, a la Sala polivalent del teatre de la Garriga,
JAM SESSION-Improvització.Trobada-diàleg de músics i ballarins
i tota persona interessada en participar-hi.
Organitza Elena Castelar - associació “Relats de l’Alzina”
A les 18 h, al Teatre de la Garriga
Amagatall. Espectacle de dansa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Pati Mòbil

Dijous 28 de març
A les 20 h, a la Sala municipal d’Exposicions
Inauguració de la mostra “Parelles artístiques “
del 28 de març al 14 d’ abril
Organitza: El Far

Divendres 29 de març
a les 17.30h.a la Biblioteca Núria Albó
TALLER INFANTIL: “Manualitats de primavera”,
a càrrec de Ninart Creacions.
Si t’agrada fer manualitats i tens ganes de donar la benvinguda a la
primavera, aquest és el teu taller!
Activitat recomanada per a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a la biblioteca.
A les 21h a l’Església Parroquial St. Esteve de La Garriga.
Concert de Contemplació de la Creu
Organitza: Escolania Parroquial Sant Esteve de la Garriga

Diumenge 31 de març
A les 12 h, a la plaça de l’Església
Caramelles
Organitza: Escolania Parroquial Sant Esteve de la Garriga i Societat
Coral l’Aliança
a les 11.30 h a la Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
“Composar amb el color. Conxa Sisquella”, taller per a infants
sobre l’obra de Conxa Sisquella, a càrrec de Viure l’Art
La Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella té previst fer una inauguració de les instal·lacions rehabilitades a finals de maig, amb una
nova exposició que mostrarà la trajectòria dels dos artistes
El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta
agenda.
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l’Entrevista
JULIETA SUNYOL I JOAN SERRA, dos dels responsables de la recuperació del Ball de Cintes de la Garriga.
Van actuar el passat 17 de febrer durant la 2a Fira de la Botifarra

Com, quan i per què us vau decidir a recuperar el
Ball de Cintes de la Garriga?
Julieta: Va ser durant l’any 2011 que en vam començar
a parlar amb en Joan Figueres de l’Escola de Música i
una de les ànimes del projecte. La idea inicial era tornar
a ballar gitanes, que és un projecte viu encara, però ens
va semblar que començar per tornar a ballar el Ball de
Cintes era també una bona opció. Es va fer una crida i
l’any 2012 es va fer una primera ballada, que va costar
molt però que va ser clau per engegar el projecte.
Joan: Jo encara no estava integrat al claustre de l’Escola de Música, però vaig donar el meu criteri com a
expert en cultura popular i en funció de la meva experiència en el treball de camp.
Quines particularitats té, el ball?
Julieta: És un ball documentat per Joan Amades, entre
d’altres, i s’emmarca dins els balls de cintes tradicionals del nostre país. El de la Garriga, de fet, és amb
cintes i bastons, però nosaltres els bastons els posarem més endavant. Els balladors trenen les cintes al pal
central, i després han de desfer la trena. Sembla molt
fàcil, però té la seva dificultat!
Què ha suposat recuperar-lo?
Joan: Amb la direcció de l’escola vam decidir fer el treball de recuperació l amb alumnes de 3r i 4t del nivell
elemental. Com que només fèiem una sessió a la setmana, els vaig passar informació sobre el ball, els vaig
presentar el material (el pal i les cintes) i vam començar
a experimentar amb el material i el propi moviment.
Com que ja tenia fet el treball de camp i tenia documentació, el resultat final va ser molt bo i va ser un primer
pas en la seva recuperació.
Julieta: Trobar balladors ha estat la part més complicada, sobretot perquè tothom fa moltes coses. Es va fer
un taller el mes de novembre i d’allà es va consolidar
el grup actual. Hem treballat conjuntament amb els dos
Joans (Serra i Figueres), i això és un luxe. Ells, des de
l’escola, estan treballant les gitanes, i el Ball de Cintes
ha agafat cos d’una manera independent. Fa poc, s’ha
vinculat a l’associació La Garriga Balla per poder gestionar-lo fàcilment.

Com ha estat la rebuda, tant per part dels balladors com
per part del públic que us veu ballar?
Joan: Un cop el van ballar els nois i noies de l’escola, el ball
va passar a mans de Passaltpas i, després, a l’associació
La Garriga Balla. Són ells qui continuen la recuperació. La
veritat és que varem rebre una resposta molt positiva per
part del públic i, de fet, el clima que es va crear a la plaça era
una confirmació que anàvem pel bon camí.
Julieta: Molt bona, immillorable. Animem tothom que ho
vulgui provar que es posi en contacte amb nosaltres
Sempre us feu acompanyar per una orquestrina? Quin
paper hi juga, en aquest projecte?
Joan: La música en directe forma part de la cultura popular i, sens dubte, és bàsica en la proposta. Per a l’Escola
de Música és una de les seves millors aportacions, ja que
permet usar els aprenentatges musicals per aplicar-los en
casos com aquest.
Julieta: Comptar amb l’orquestrina forma part de la col·laboració amb l’Escola de Música. És un luxe ballar amb música en directe.
Quins projectes de futur teniu?
Joan: Anar-nos trobant per veure en quin punt ens trobem i
decidir com tirar endavant.
Julieta: Això, consolidar el grup i anar afegint elements al ball.
La recuperació d’aquests dos balls és fruit de la col·laboració de les entitats Passaltpas, els Geganters, la Garriga Balla i l’Escola de Música. Quina valoració en feu?
Joan: És bàsic treballar amb totes les associacions que
tenen a veure amb aquest fet. El que fa falta és, justament,
fer feina.
Julieta: Passaltpas és un referent que ha ajudat molt a l’hora d’engegar. Però ara és la nova entitat La Garriga Balla
qui porta el pes. Seguim col·laborant, però fem camins en
paral·lel. Passaltpas recupera danses d’altres llocs del món,
amb seriositat i rigor. Nosaltres ens centrem, ara i aquí, en
aquest ball. Amb l’Escola de Música hi ha molta coordinació i actes com el del diumenge 17 de febrer dins la Fira
de la Botifarra (amb els geganters i els dos grups de balladors i els músics) són molt importants perquè cohesionen la
població i el país.

