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E n  p o r t a d a

Jornades Modernistes de la Garriga, del 20 al 22 de juliol
Actes lúdics i culturals per difondre i donar a conèixer el moviment cultural

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Aquestes jornades serviran per potenciar el coneixement d’un dels períodes més rellevants del nostre municipi i posicionaran
la Garriga en el mapa del nostre país. Treballem amb la voluntat de seguir ben posicionats en el mapa i aconseguir sinèrgies de des-
envolupament local, tan necessàries pel nostre poble”.
Acord: “Reflexionar sobre el patrimoni modernista és fer-ho sobre la Garriga i el seu desenvolupament urbà i social. El patrimoni
garriguenc és un relat des de l’època romana fins al segle XX. Val la pena escoltar-lo!”.
SI: “Valorem molt positivament les jornades modernistes. Esperem i demanem que tota la ciutadania, botigues, restaurants i entitats
s’hi sumin i participin activament per crear una gran festa cultural que esdevingui una  icona a la nostra comarca i així promocionar i
fer conèixer el nostre poble”. 
PSC: “La Garriga té un gran patrimoni a tots els nivells. És molt positiu que el coneguem més profundament i el donem a conèixer
arreu. Organitzar aquestes jornades pot ser una oportunitat”. 
ICV: “D’entrada ens sembla una bona iniciativa. Tot el que sigui apostar pel turisme cultural sempre rebrà el nostre recolzament. Però,
al nostre entendre, cal també continuar la senyalització i divulgació del patrimoni que es va iniciar la legislatura anterior”.
PP: “Sempre és interessant donar a conèixer a la ciutadania els béns culturals del nostre municipi”.

La Garriga celebra els propers 20, 21 i 22 de juliol les Jornades
Modernistes, un esdeveniment inèdit obert tant al conjunt de

la població com a professionals de la cultura i el patrimoni. A tra-
vés de les Jornades Modernistes de la Garriga es vol reflexionar
sobre aquest moviment cultural, que durant els primers anys del
segle XX va abastar totes les arts i que va incidir, de manera molt
singular, en l’arquitectura.
El perquè de les Jornades 
El modernisme –concretament el d’estiueig– va determinar el
desenvolupament urbà i social de la Garriga durant els primers
anys del segle XX. Amb uns 220 immobles catalogats, el muni-
cipi té un dels conjunts modernistes més importants de
Catalunya –més de cinquanta edificacions–, destacant-ne l’Illa
Raspall, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional el 1997.
Les Jornades Modernistes de la Garriga pretenen reflexionar, a
partir de diferents actes lúdics i culturals, sobre aquest moviment
i el que ha significat aquest patrimoni pel país. Què va determi-
nar que a la Garriga es construïssin aquestes edificacions? Què
va suposar per al desenvolupament de la població? 
Propostes divulgatives i culturals 
El programa  presenta un ampli ventall d’activitats divulgatives,
lúdiques i culturals. Per a l’ocasió, a més, s’han seleccionat esce-
naris que es troben immersos en la natura i en espais vinculats
al modernisme d’estiueig de principi del segle XX. 

D’entre les propostes destaquen conferències com “El teatre de
la natura: un espai i un temps perduts?” o “La Garriga, els balne-
aris i l’estiueig”. Les arts escèniques prenen també un paper
rellevant, amb la representacions teatral de l’obra Rusiñolades,
inspirada en la figura de Santiago Rusiñol, i Els Miracles de
Francesc Pujols, basada en textos autobiogràfics del filòsof,
escriptor i poeta Francesc Pujols. Altres activitats seran una ruta
poètico-modernista que recorrerà els edificis més singulars de
Raspall a la Garriga, i els concerts  Del romanticisme al moder-
nisme, a la capella de Santa Maria del Camí, i Maragall, paraula
viva, als jardins de la Torre Domingo Pujadas.
Les Jornades, a més, se sumaran a la commemoració del 25è
aniversari de la mort del músic Manuel Blancafort amb un acte
dedicat a recuperar la memòria de la fàbrica de rotlles de piano-
la Victòria, coneguda popularment com la Solfa. En aquest sen-
tit, s’ha programat un concert i ball de pianola a la pista de tenis
de la casa modernista de Can Barbey. 
Actes per al conjunt de la ciutadania
Les Jornades Modernistes de la Garriga volen esdevenir un punt
de trobada i de difusió de coneixement al voltant d’un dels movi-
ments culturals més característics de la nostra història contem-
porània. Organitzades per l’Ajuntament de la Garriga amb el
suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, s’han conce-
but com una proposta oberta al conjunt de la ciutadania. 
Més info a visitalagarriga.cat.

Moltes de les activitats es duran a terme en espais vinculats al modernisme d’estiueig, com la Torre Domingo Pujadas. El cartell, obra d’Adrià Bas.
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Fer una ruta guiada amb bicicleta pel
camp d’aviació de Rosanes en

grups d’entre 10 i 20 persones, tot gau-
dint de les explicacions de guies experts
i descobrint un part del passat de la his-
tòria del nostre país. Aquesta és una de
les propostes que el Centre de Visitants
de la Garriga posa a l’abast de la pobla-
ció per als mesos de juliol i agost, a tra-
vés de l’empresa Arkpadoc SC.
Sota el nom ‘Bicicleja pel camp d’avia-
ció de Rosanes’, la visita es farà cada
dissabte d’estiu a partir de les sis de la
tarda i sortirà des del davant del Casal
de Rosanes. Les persones participants
coneixeran el camp d’aviació tot peda-
lejant en bicicleta i, a més, tindran l’o-

portunitat de visitar el refugi antiaeri de
Can Sorgues, ubicat al mateix camp. 
El Camp d’Aviació de Rosanes és un
espai decisiu en la història més recent
del nostre país que es pot visitar en tota
la seva integritat. El camp conserva
encara les infraestructures que el van
convertir durant uns anys en un esce-
nari d’activitat frenètica: els refugis, la
torre de control, els edificis dels coman-
daments, el menjador, la garita de vigi-
lància, l’hangar o el xalet racionalista.
La ruta s’ha de concertar prèviament a
través del correu ino@vistalagarriga.cat
o el telèfon 626 723 886.  El preu de la
visita és de 115 euros per grup. 
Més informació a visitalagarriga.cat.

Rutes en bicicleta pel camp d’aviació 
Les visites són una proposta cultural per aquest estiu

Visites guiades amb descomptes
Hi col·laboren establiments d’oci i restauració

Les persones que participen a les
visites guiades que es fan a la
Garriga tenen l’oportunitat de gaudir
de descomptes i ofertes a restau-
rants i establiments diversos del
municipi. Gràcies a la col·laboració
entre l’Ajuntament i el sector privat,
el públic visitant té a la seva disposi-
ció un dossier d’ofertes (disponible al
web visitalagarriga.cat) per benefi-
ciar-se de promocions a diferents
establiments locals. 

El que és pretén és incrementar el
nombre de visitants turístics i, alhora,
allargar la durada de la seva estada al
poble i potenciar l’ús dels serveis que
s’ofereixen. En aquesta primera fase,
la campanya s’ha limitat a restau-
rants, bars, balnearis i el Cinema
Alhambra, però si la iniciativa funcio-
na, es pretén poder anar augmentant
el nombre d’ofertes i d’establiments
participants.
Les persones que vulguin beneficiar-
se dels avantatges d’aquesta iniciati-
va només han de participar a les visi-
tes turístiques de la Garriga o llogar
una guia mòbil GUIMO, disponible al
Centre de Visitants. Un cop feta la
visita, caldrà que presentin el tiquet
corresponent a qualsevol dels establi-
ments que col·laboren en la iniciativa. 

L’itinerari inclou l’entrada al refugi antiaeri de can Sorgues, ubicat al camp

Concerts i sardanes a la fresca
El mes de juliol està farcit d’ac-
tes lúdics i culturals que  es
poden consultar a l’agenda d’a-
quest butlletí. Un exemple és el 7
de juliol. Aquest dia, a les dotze
del migdia al Cinema Alhambra,
es programarà la pel·lícula
Crispetes, que ha fet l’escola
Giroi. A les nou dels vespre,
l’Ecolania oferirà el Concert
d'Estiu a l’Església. La jornada
acabarà a les deu de la nit a la
plaça de Can Dachs amb
“Sardanes a la fresca”. 

OA
MC

OA
MC

També durant aquest mes
l’Ajuntament organitza diferents
tallers de joventut. Se’n farà un
de danses africanes el dia 6, un
sobre consoles el dia 17 i una
‘Tarda de conya’ el dia 24.
Bus nocturn partir del 6 de juliol
El bus nocturn C17 torna a la
Garriga a partir del 6 de juliol. El
servei s'adreça a joves que
necessitin desplaçar-se a altres
pobles de la comarca per assistir
a concerts i festes majors. 

Les inscripcions, que són gratuïtes,
es podran fer properament a través
de la web municipal i també la
mateixa nit a la parada del bus.
Durant cada jornada hi haurà un sol
viatge d'anada però de tornada en
passaran cada 45 minuts en un
horari que es podrà consultar al
casal de joves i al web municipal.
El servei el realitza un autobús de
línia discrecional que fa un recorre-
gut pels municipis adherits:
l'Ametlla, Figaró-Montmany, les
Franqueses, la Garriga i
Tagamanent..
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Un any més les entitats tindran un
paper clau en l’organització i des-

envolupament de la Festa Major, que
enguany es farà del 2 al 5 d’agost. 
La tasca de la Comissió de Festa Major
i l’esforç econòmic de l’equip de govern
han permès poder seguir organitzant
un programa d’activitats variat i per a
totes les edats.
Es manté la tradició
Un dels objectius de la Comissió era fer
tot el possible per tal que les activitats
que “ja són una tradició” es poguessin
seguir fent. Així per exemple es comen-
çarà amb la cercavila, el pregó i el

correfoc i s’acabarà amb el Sardaxou i
el Front Diabòlic.
També hi ha previst el sopar de Festa
Major, les nits joves, l’actuació de l’or-
questra Meravella i les havaneres.
Més d’una seixantena d’activitats
Però des de la Comissió no es vol des-
tacar cap activitat en concret perquè
“totes són importants”. Fer un progra-
ma perquè tothom es faci seva la festa
ha estat “el principal objectiu”.
D’aquesta manera es comptarà amb
més d’una seixantena de propostes per
a totes les edats i gustos que oferiran
des de música a teatre, passant per

concursos, curses o passejades pel
municipi. El web municipal, el facebook
i el twitter oferirà durant aquells dies
informació detallada de totes les activi-
tats així com els possibles canvis o avi-
sos d’última hora.
La Fira torna a Can Terrers
La fira d’atraccions es preveu que torni
a Can Terrers i que estigui oberta del
divendres 3 al diumenge 5 d’agost.
Participació i civisme
Des de l’Ajuntament es fa una crida a la
participació i al civisme per tal que la
festa sigui “una festa per a tothom”.

La Festa Major d’enguany es farà del 2 al 5 d’agost
La Comissió fa una crida a la participació amb l’eslògan “la millor festa ets tu”

La Comissió vol que la ciutadania surti al carrer per disfrutar de la més de seixanta activitats programades per la Festa Major

Arx
iu
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Amb motiu dels Jocs Olímpics de
Londres, l’entitat esportiva
Hermes vol tornar a recuperar les
miniolímpiades que s’havien fet
als anys 80 a la Garriga.
Del 30 d’agost al 2 de setembre,
s’organitzaran competicions d’a-
tletisme, ciclisme, futbol sala,
bàsquet, handbol, hoquei, nata-
ció i voleibol.
També l’entitat esportiva Hermes
ha previst organitzar les 12 hores
de bàsquet a la Garriga el proper
21 de juliol.

Xavi Cáceres és l’autor del cartell
Segons el jurat comunica “festa i diversitat”

La Garriga ja té la imatge de la
Festa Major d'aquest any.
Un jurat format per la Comissió de
Festa Major va triar el 15 de juny
passat el treball de Xavi Cáceres
per ser la imatge de Festa Major.
El jurat va valorar, d'entre les quin-
zena d’obres presentades per
alumnat de 2n de Gràfica publici-
tària de l'EMAD, “l’explosió de
color i la tipografia elaborada a
partir de mitjans manuals”. També
van considerar que era prou atrac-
tiu per cridar l'atenció i fer que el
públic vulgui aproximar-se”
Segons el jurat, l’obra de Cáceres
“comunica festa i diversitat.”

Tornen les miniolímpiades
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Molta activitat al final de curs de l’EMAD
Noves col·laboracions amb l’Escola d’Art del Treball

Mònica Masdevall, finalista als Premis Voilà. Una de les peces del projecte Paravent

Enguany han realitzat un estudi sobre bicivisme

Els membres del Consell d’Infants
han realitzat més de tres-centes
enquestes per analitzar la situació
del bicivisme a la Garriga, que era el
projecte escollit per aquest curs.
Buscar els motius del perquè es va
o no amb bicicleta o l’estat i la segu-
retat dels carrils bici formaven part
del treball de recerca, que van pre-
sentar davant pares, professorat i
polítics durant l’acte de cloenda.

L’activitat, que es va fer a la sala
de Plens de l’Ajuntament el 19 de
juny passat, va servir alhora per
constatar la bona salut d’aquest
projecte que va començar fa 3
anys amb l’objectiu que els nens i
nenes de 5è i 6è del municipi
puguin treballar i millorar la Garriga
des del seu punt de vista.Els resul-
tats de les enquestes es poden
consultar al web municipal.

Cloenda del Consell d’infants

Premis a estudiants del Blancafort
Quatre treballs de recerca d’alum-
nes de 2n de batxillerat de l’Institut
Manuel Blancafort han estat pre-
miats. El treball de Cristina Garriga
“Barcelona, un passeig literari” ha
rebut el premi Baldiri Reixach. Martí
Oliveras ha rebut  una menció espe-
cial del Premi Camí Ral del Vallès
Oriental amb un treball sobre les
varietats climàtiques de la Garriga.
També ha obtingut una menció, però
en aquest cas del premi Argó de la
UAB, Lluís Porqueres per un projec-
te sobre el sistema d’adquisició de
dades a Fórmula 1 i la GT Open. I
per últim  Gerard Jiménez ha guan-
yat un segon premi en l’apartat La
Farga Group, de la Universitat de
Vic, pel treball “Pinces òptiques amb
materials reciclats”.
L’institut està pendent del veredicte
del jurat del concurs El gust per la
lectura, ja que hi ha un grup de 4t
d’ESO entre els finalistes.
Visites escolars a l’Ajuntament

Cada any els grups de 4t de pri-
mària del municipi visiten
l’Ajuntament  per treballar el pro-
jecte del municipi i les seves insti-
tucions.La visita inclou una troba-
da amb l’alcaldessa que respon a
les preguntes dels nens i nenes
sobre les tasques i projectes de
govern. Durant la trobada els
alumnes proposen millores per al
municipi. L’última visita d’aquest
curs ha estat la del col·legi Sant
Lluís, el passat 31 de maig.
Pla educatiu de salut al SEK
El col·legi SEK-Catalunya va fer
una demostració pràctica del
Projecte EMER el 9 de juny passat.
Aquest pla educatiu de salut està
destinat a prevenir situacions d’e-
mergència entre infants, adoles-
cents i gent gran. L’acte va comptar
amb la participació d’alumnes i ins-
titucions de la comarca.

Un projecte entre l’Escola Municipal
d’Art i Disseny (EMAD) i l’Escola

d’Art del Treball de Barcelona ha fet
possible la col·laboració entre alumnes
dels dos centres. En concret, la iniciati-
va ha unit els alumnes d’Ebenisteria
artística de la Garriga amb els de
Decoració ceràmica de Barcelona que,
gràcies a un treball conjunt, han dissen-
yat diversos mobles. 
Les peces es van presentar el dia 1 de
juny a la sala d’actes de l’EMAD i van
rebre una molt bona valoració per part
del professorat. Aquesta era la segona
edició del projecte de col·laboració

Paravent, que vol afavorir el treball
cooperatiu i, alhora, fomentar la capa-
citat creativa i el desenvolupament
professional de l’alumnat. 
Una altra de les notícies relacionades
amb el món de l’educació artística a la
Garriga l’ha protagonitzat Mònica
Masdevall, alumna de l’EMAD, que ha
quedat finalista als Premis Voilà. Aquests
premis, organitzats per Servei Estació de
Barcelona, consisteixen en un concurs
de disseny industrial. Al certamen s’hi ha
presentat un total de 139 projectes dife-
rents d’arreu de Catalunya, l’Estat
espanyol, Europa i Amèrica Llatina. 



L'equip de govern de l'Ajuntament
de la Garriga ha reiterat, un cop

més,  la seva aposta educativa tal i
com també va fer en el passat ple
municipal. A través d’un comunicat ha
desmentit el tancament de l’escola
Tagamanent i de l'Escola Municipal
d'Art i Disseny (EMAD) com a informa-
ció falsa. El comunicat explica que l’es-
cola Tagamanent no és de competèn-
cia municipal i que, "en qualsevol cas,
els censos de nounats a la Garriga no
donen cap escenari que ens pogués
fer pensar en tancar alguna línia de
preescolar". 
Respecte a l'EMAD, ja s’han aprovat
els preus públics de tots els cicles for-
matius i tallers que es realitzen i, per
tant, l'alumnat ja pot fer la seva matrí-
culació tal com estava previst. De fet el
professorat ja està planificant el curs
vinent. 

“Seguirem apostant i realitzant tots els
esforços necessaris per seguir mantenint
una oferta municipal educativa rica i de
qualitat, com són les escoles bressol,

l'escola de música, l'EMAD i l'escola
municipal d'educació (EME), tot i les reta-
llades que hem sofert en els dos darrers
anys", afirma el comunicat. 
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L'equip de govern reitera la seva aposta educativa
Emet un comunicat on assegura que seguirà mantenint l’oferta municipal

OA
MC

El govern de la Garriga ha desmentit el tancament de  l’EMAD

Escoles i instituts apadrinen elements patrimonials 

Alumnes de les escoles i els insti-
tuts de la Garriga han participat,
aquest curs, en el projecte d’apadri-
nament patrimonial de la Garriga,
impulsat per l’Ajuntament. A través
d’aquesta iniciativa cada centre ha
apadrinat, d’una manera simbòlica,
un element patrimonial del poble i
ha aprofundit en el seu coneixe-
ment. D’aquesta manera, l’alumnat
ha fet un seguiment de l’element
escollit, l’ha estudiat i ha vetllat per
la seva conservació.

Els projectes han estat diversos.
L’escola Pinetons ha apadrinat el
riu Congost; l’escola Tagamanent,
la font del Passeig; l’escola
Puiggraciós, la sardana de la
Garriga; l’escola Sant Lluís, el
Passeig; el col·legi SEK Catalunya,
el torrent dels Tremolencs i el bosc
de Malhivern, i l’EBM Les Caliues,
l’alzina surera de la plaça de
Narcisa Freixes. Pel que fa als ins-
tituts, el Blancafort ha apadrinat la
Muntanyeta. 

L’apadrinament es presenta com un
compromís dels escolars que, orga-
nitzats en cursos, assumeixen
durant l’any escolar la cura de l’ele-
ment patrimonial escollit. El projecte
vol reconèixer i valorar el patrimoni,
promoure l’estimació i el respecte
vers la natura i la cultura, i, a poder
ser, dinamitzar i millorar espais que
sovint no són prou valorats. 
Un cop acabat el curs, cada centre
ha lliurat a l’Ajuntament una fitxa
didàctica sobre l’element treballat,
acompanyada d’una memòria i un
reportatge fotogràfic de les actua-
cions dutes a terme. 
Tota la documentació es podrà con-
sultar properament al web del
Centre de Documentació Històrica
de la Garriga (lagarriga.cat/cdh).
L’Ajuntament ha col·laborat en el
projecte coordinant-lo, oferint els
elements de difusió, recursos
infraestructurals i humans, i també
finançant part de les actuacions que
així ho requerien. 

El projecte vol implicar l’alumnat en la gestió i la conservació d’espais

OA
MC
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La Garriga, pionera en l’aplicació Layar per a mòbils
Permet localitzar, accedir i interactuar amb els equipaments municipals

OA
MC

Es pot comprar a tres establiments garriguencs

El pa de pagès del Forn del Bac, el
Forn del Pou i el Forn dels Banys
compten, des del 15 de juny pas-
sat, amb amb el distintiu d’origen i
qualitat europeu d’Indicació
Geogràfica Protegida (IGP). 
Aquest distintiu  reconeix les carac-
terístiques diferencials i la reputa-
ció d’aquest producte, que ha de
complir estrictament un reglament
per tal de garantir que el que arriba
al consumidor és un pa amb totes
les propietats del pa tradicional. 

En aquest sentit, s’exigeix que el
pa reuneixi determinats trets
visuals: que sigui rodó, d'imatge
rústica, de crosta cruixent de color
torrat i de molla tendra i alveolat
gran. Com que tot el procés es
desenvolupa seguint una elabora-
ció tradicional, els flequers assegu-
ren que el producte té una aroma i
un  sabor intensos, certa acidesa;
que que  manté la sensació de
frescor i que té una textura agrada-
ble passades les vuit hores.

Pa de pagès amb certificat de qualitat

La Garriga compta des del passat
mes de juny amb una aplicació per a

mòbils que permet localitzar els equipa-
ments municipals a través de la tècnica
de realitat augmentada. 
Amb aquesta aplicació, que és gratuïta
per a l’usuari, es pot accedir, mitjançant
la càmera del mòbil, a tots els equipa-
ments i interactuar-hi de manera imme-
diata i directa a través de correu electrò-
nic, el telèfon o el web.
L’aplicació, coneguda amb el nom de

Layar, l’ha creada l’empresa garriguen-
ca Perspectiva movil a cost zero per a
l’Ajuntament. Des de l’empresa, Jordi
Calatrava, ha detallat que la novetat d’a-
quest sistema és que no es basa en rea-
litat virtual sinó que és un dispositiu de
realitat augmentada, “que el que veus
no és un esquema sinó la imatge real”.
Durant la seva presentació el 9 de juny
passat l’alcaldessa Meritxell Budó, va
explicar que aquesta aplicació presenta
una gran ventall de possibilitats per a la

ciutadania i suposa una aposta per aug-
mentar la comunicació bidireccional. Per
la seva banda, el regidor de Societat del
Coneixement, Jordi Perales, va assegu-
rar que la Garriga té tot allò que cal per
ser un nucli de referència en noves tec-
nologies i societat de la informació.
Perales va afegir que treballaran perquè
sigui un pol tecnològic al Vallès.
Com decarregar l’aplicació?
Per obtenir aquesta APP només cal
anar al Playstore o Market del dispositiu
mòbil i buscar l'aplicació layar, o  esca-
nejar el codi QR d’aquesta pàgina o del
web municipal. Un cop instal·lada, ja es
pot accedir al servei.
La Garriga és un dels primers pobles
que disposa d’aquesta aplicació i ja
s’estan iniciant els contactes perquè s’hi
puguin afegir, amb una quota mínima,
els comerços del municipi. En aquest
cas l’aplicació permetria que el visitant
localitzés els comerços i alhora rebés
informació d’ofertes i novetats.

Reunions de comissions
El passat 20 de juny es va reu-
nir, per primera vegada, la
Comissió de Tarificació
Municipal de la Garriga. A través
d’aquest òrgan, on hi tenen
representació tots els grups
municipals, es pretén desenvo-
lupar una proposta de tarificació
social sobre els preus públics
dels serveis, els equipaments i
les activitats que es duen a
terme al poble. De moment,
s’estudiarà quins són els preus i
les taxes on es podria aplicar
aquesta mena de tarificació, que
té en compte els ingressos de
cada família. La propera reunió
tindrà lloc el proper 18 de juliol.
D’altra banda,  el dia 12 de juny
es va reunir la Comissió Política
de Participació Ciutadana. Entre
d’altres punts, es va acordar l’or-
ganització de dues sessions de
reflexió i formació política sobre
participació per a les persones
que en formen part. 

L’aplicació permetrà, a la llarga, rebre les novetats dels equipaments municipals

OA
MC
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Milers de visitants es passegen pel municipi durant tot el dia de Corpus

La festa del Corpus va registrar diu-
menge 10 de juny una molt alta

participació. 
Des de primera hora del matí, cente-
nars de veïns i veïnes van sortir al
carrer per confeccionar les catifes de
flors, els murals i l’ou com balla. 
Com cada any, la diada es va caracte-
ritzar per la implicació del poble de la
Garriga en la seva festa més popular. 
La diada va anar acompanyada de
nombroses activitats culturals, entre
les quals van destacar el ball de swing
a la plaça del Silenci, la ballada de
sardanes a la plaça de Can Dachs i

les visites turístiques als principals
punts d'interès del municipi.
Durant tot el dia, a més, els comerços
van obrir les seves portes per incre-
mentar la seva presència a la festa.
Per als botiguers l’experiència va ser
positiva.
Per la seva banda, Ràdio Silenci va
emetre el programa Especial Corpus
2012, en col·laboració amb VOTV.
L’especial, conduït per Cristina Torra i
Jordi Roig,  va repassar l’actualitat de
la jornada des d’un plató instal·lat a la
plaça de Can Dachs.
Durant l’entrevista que se li va fer al

programa, l’alcaldessa Meritxell Budó,
va senyalar la festa del Corpus com la
més emblemàtica de la Garriga. 
Una altra de les notícies del dia va ser
la visita oficial del portaveu del
Govern, Francesc Homs, que va sig-
nar el llibre d'honor de l’Ajuntament i
va admirar els dissenys florals acom-
panyat de l’equip de govern. També va
visitar la Garriga l’alcalde de Lleida
Àngel Ros i el de Granollers Josep
Mayoral.
El dia va acabar amb la tradicional
processó religiosa pels carrers de la
Garriga i la guerra de clavells.

OA
MC
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La iniciativa es vol fer extensiva a altres zones del municipi

Control biològic per reduir el pugó 
El tractament s’aplica a roures del carrer de Cardedeu

La Policia Local ha dut a terme,
aquest mes de juny, una campanya
de controls a motocicletes i ciclomo-
tors amb la intenció de continuar
millorant la seguretat en la conducció
i evitar les molèsties, bàsicament de
soroll, a la resta de la població. 
Les persones propietàries o usuàries
de motocicletes i ciclomotors cal que
regulin els motors i les fuites de gasos
dels seus vehicles per tal de no supe-

rar els nivells màxims de sorolls
admissibles. Durant els controls els
agents han supervisavat l'ús correcte
d'elements tècnics com el clàxon, el
mirall retrovisor i el casc, i han com-
proven que la documentació estigui
en regla. Segons la Policia Local, l'ac-
tuació, que pretén millorar la qualitat
sonora del municipi, es basa en la
solidaritat per garantir la tranquil·litat i
benestar del conjunt de la ciutadania.

Viv
er 
de 

Be
ll_l
loc

L’Ajuntament i l’empresa Viver de
Bell-lloc han iniciat un projecte per

tal de realitzar un control biològic de
la plaga de pugó dels roures que hi ha
al carrer de Cardedeu. El tractament
es realitza mitjançant l’alliberament
dels insectes Adalia bipunctata (un
tipus de coleòpter, del grup de les
marietes, depredador del pugó) i
Aphelinus abdominalis (en aquest
cas, es tracta d’un insecte paràsit).
Amb aquest alliberament es vol acon-
seguir fer disminuir la quantitat d’in-

secte plaga, de manera que els danys
en els arbres i la producció de melas-
ses es minimitzin. Els resultats no són
tan ràpids com amb l’aplicació tradi-
cional de fitosanitaris, de manera que
cal aprendre a tolerar un cert nivell de
plaga. Però, en canvi, es redueixen
els efectes nocius que els productes
químics produeixen a persones amb
al·lèrgies i sensibilitat química. 
Tot i que representa un sobrecost eco-
nòmic, si el tractament funciona s’anirà
fent extensiu a altres zones del municipi.

Bonificacions de l’IBI
Les famílies monoparentals i les
persones vídues que reuneixin
uns determinats requisits salarials
es podran acollir a una bonificació
en l’Impost de Béns Immobles
(IBI). En el cas de les famílies
monoparentals, tant les propietà-
ries com les llogateres, se’ls boni-
ficarà el 25% de l'import del rebut.
I pel que fa a persones vídues la
bonificació serà del 50% de l'im-
port del rebut. Les persones inte-
ressades cal s’adrecin a Serveis
Socials.
Dos convenis d’Oncovallès

Oncovallès ha signat aquest mes
de juny dos convenis de col·labora-
ció. El primer ha estat la renovació
del que té, des del 2008, amb
l’Ajuntament. L’acord preveu l’im-
puls de programes de voluntariat
social i  d'atenció psicosocial al
malalt oncològic i a la seva família. 
D’altra banda, la Fundació
Universitària Martí l’Humà, en el
marc del seu àmbit de responsabi-
litat social, també n’ha signat un. El
conveni de col·laboració es cir-
cumscriu a la cessió d’espais i a la
coorganització de conferències i
seminaris de prevenció del càncer
a les quinze poblacions del Vallès
Oriental amb presència de la
FUMH.
Horari de l’ajuntament a l’agost

OA
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rtin
La Policia Local controla el soroll 
Se centra en motocicletes i ciclomotors

Els horaris d’atenció al públic als
diferents equipaments municipals
canviaran durant el proper mes
d’agost. Així per exemple
l'Ajuntament obrirà de nou del
matí a dues del migdia i els dilluns
i dijous a la tarda  romandrà tan-
cat. Podeu trobar tota la informa-
ció a la web municipal.
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Compromís ambiental del Ple

Èxit del Punt d’Autoservei del SOC 
700 persones han consultat ofertes laborals
Més de 700 persones han utilitzat
en el darrer any el Punt
d’Autoservei del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC). A través d’a-
quest servei, situat al Servei Local
d’Ocupació (SLO), es pot accedir a
algunes de les informacions i trà-
mits que es duen a terme a les
Oficines de Treball de la
Generalitat, sense la necessitat de
desplaçar-s’hi. 
D’aquesta manera es pot, per
exemple, renovar una demanda
d'ocupació, obtenir informació
sobre la situació administrativa
individual o esbrinar quina és la
documentació que cal presentar. 
De les quasi deu mil consultes,
més del 50% són per obtenir infor-
mació de cursos i ofertes de treball. 

El Punt d’Autoservei es troba ubi-
cat a l’Ajuntament, a la planta -1, i
està obert la ciutadania tots els
dilluns, dimecres i divendres de
nou del matí a dues del migdia.
L’Ajuntament ofereix aquest servei a
la població del municipi i, per exten-
sió, a la de l’Ametlla del Vallès,
Figaró-Montmany i Tagamanent.

El Ple municipal del passat 30 de
maig va aprovar per unanimitat

dues adhesions de marcat compromís
ambiental.
En primer lloc es van adherir al Pacte
d'alcaldes i alcaldesses (PAES), que
compromet  les ciutats i pobles a acon-
seguir "objectius comunitaris de reduc-
ció d’un 20% en les emissions de CO2mitjançant actuacions d'eficiència
energètica relacionades amb les fonts
renovables”. Els signataris de l’acord,
que és una iniciativa de la Comissió
Europea per lluitar contra el canvi cli-
màtic, es comprometen a anar més
enllà dels objectius de clima i energia

de la UE fixats per al 2020. 
I en el mateix sentit s’expressa la
Declaració de Vic, en què els inte-
grants es comprometen a treballar "pel
bon govern ambiental i l'economia
verda". Així els ajuntaments adherits
han de desenvolupar polítiques de sos-
tenibilitat municipal amb estratègies
d'eficiència i estalvi i potenciar el des-
envolupament d'activitat econòmica
verda. Un altre dels compromisos és
estimular la coordinació entre les admi-
nistracions en l'àmbit de Catalunya per
portar a terme projectes conjunts que
girin al voltant d’un bona política
ambiental.

El Pacte dels alcaldes i alcaldesses es proposa reduir les emissions de CO2

L'exalcaldessa Neus Bulbena,
actual portaveu del partit dels
socialistes a la Garriga, ha anun-
ciat que es retira de la política
municipal. Bulbena presentarà for-
malment la seva renúncia al Ple
del 27 de juny (encara per celebrar
al tancament d’aquest butlletí), on
també deixarà el càrrec el regidor
socialista Joan Bou.  
Els nous regidors del Partit
Socialista a l'Ajuntament seran els
garriguencs Àlex Valiente i Carlos
Martín, que ocupaven el 3r i 5è lloc
a la llista del grup. Meritxell
Rochina, la número 4, ha renunciat
a ser regidora. 
Àlex Valiente i Carlos Martín
prendran possessió dels seus
càrrecs durant el Ple de juliol.
Valiente, exregidor de PSC
durant les dues últimes legislatu-
res, és el primer secretari de l'a-
grupació a la Garriga i membre
del Consell de Federació comar-
cal del partit. Per la seva banda,
Martín és secretari d'organització
i responsable socialista de Medi
Ambient i Economia Socialista del
Vallès Oriental. 

Unanimitat de tots els grups municipals

Arx
iu

Ordre del dia del Ple de juny
1. Aprovació de l’acta de la sessió
anterior
2. Despatx d’Ofici
3. Aprovació de la modificació del
contracte de gestió de servei públic
de recollida d'escombraries de la
Garriga.
4.Aprovació expedient de modifica-
cions pressupostàries, mitjançant
concessió de crèdit extraordinari.
5. Adhesió a la moció contra la dis-
minució dels ajuts de l'Estat a per-
sones amb discapacitat i dificultats
especials
6. Mocions
7. Precs i Preguntes
8. Donar compte al Ple d’assump-
tes de l’equip de Govern.
Bulbena es retira de la política 

Arx
iu

Arx
iu

Arx
iu
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Estem d’ enhorabona! La temporada esportiva
que han dut a terme les nostres entitats espor-
tives ha estat una de les millors dels darrers
anys. Tots sabem que el teixit associatiu espor-
tiu del nostre poble és molt extens i  alhora molt
singular, amb més de trenta entitats esportives
censades però és que a més els resultats d’
aquesta temporada que acabem de cloure han
estat excel•lents. Per una banda, l’ Olímpic ha
assolit l’ascens a 2a Territorial en una última
jornada memorable al camp del Roda de Ter.
D’una altra banda, l’equip sènior de l’ Handbol
La Garriga va assolir l’ ascens a la Primera
Estatal en unes fases d’ ascens jugades a
Elgoibar, al País Basc,  on va culminar la millor
temporada de la seva història. Paral•lelament,
l’equip infantil d’Handbol va  proclamar-se
campió de Catalunya de 1a Catalana en unes
fases finals que l’Ajuntament va organitzar al
poliesportiu de Can Noguera, que durant els
dos dies de competició va presentar un aspec-
te immillorable, ple a vessar d’ aficionats a l’
handbol, que van gaudir d’un torneig apassio-
nant i emocionant amb el nostre equip final-
ment aixecant la copa de campió. 
També des de l’Ajuntament s’han organitzat
els circuits estatals de bàdminton de catego-
ries inferiors i categoria absoluta i el
Rànquing Català de totes les categories, om
han destacat els germans Duran, en Guillem
i l’ Arnau del CESIB, que s’han proclamat
campions estatals de bàdminton en dobles i l’
Arnau campió estatal individual. 
La resta de clubs també han fet una temporada
molt meritòria. El primer equip del club de
Bàsquet ha mantingut la categoria, i els equips
de base han fet grans actuacions que els han
portat a encapçalar varies classificacions durant
la lliga regular. També UE La Garriga ha mantin-
gut categoria i aquest mes de juny celebra el seu
50è aniversari, tot consolidant-se com a una les
entitats pioneres de l’hoquei a la comarca. 
La Garriga fa anys destaca per la proliferació d’
entitats esportives i des de l’Ajuntament es dóna
tot el suport tècnic i logístic perquè aquestes enti-
tats duguin a terme la seva tasca. Així doncs, feli-
citats a aquestes entitats que han assolit aquests
magnífics resultats i a tota la resta per l’extraordi-
nària tasca en la difusió de l’ esport i tots els
valors que aquest implica com són la pràctica de
l’ esport com a hàbit saludable, l’ integració, el
sacrifici, l’ esforç i el respecte als altres. 
Felicitats!

E l  C o n s i s t o r i
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Un millor servei al poble 
El funcionariat i les persones que treballen al
servei de l’administració pública en general
estan a l’ull de l’huracà en aquests moments
de reducció de despesa pública especial-
ment si ens referim a l’exigència de sacrificis
en el salari i a “fer més amb menys”, mantra
actual arreu. Creiem però que s’ha de valo-
rar en la justa mesura la feina de les perso-
nes que treballen al servei del poble i alhora
dotar-nos de mesures que ens ajudin a
enfortir-nos-en amb una administració més
àgil, més eficaç i més adequada a les neces-
sitats del poble. 
A l’Ajuntament de la Garriga hem optat per
una política d’ordenació i millor gestió del
temps i els recursos disponibles per part dels
treballadors públics i alhora oferir eines d’a-
valuació i proposta de millores. L’Acord
Independentista ja es va presentar a les elec-
cions amb aquests objectius molt clars, i
també sabent que aquests moments s’han
d’aprofitar per fer canvis que d’altra banda,
tractant-se d’organitzacions com l’adminis-
tració local tant complexes, no són ràpids ni
senzills, perquè comporten canvis d’hàbits i
dinàmiques de tot tipus (personals, d’organit-
zació, de recursos, de protocols d’actuació). 
Durant aquest segon any de mandat que ini-
ciem algunes de les nostres propostes ja
poden començar a avançar amb més rapide-
sa: tenir instruments d’avaluació dels serveis
que oferim per part de la ciutadania (enques-
tes de satisfacció per exemple), implicant
més als nostres veïns i veïnes en donar
idees i propostes de millora per l’administra-
ció, i igualment crear les avaluacions internes
i els cercles de millora per permetre que les
persones que tiren endavant el dia a dia de
l’ajuntament i per tant en tenen un mapa més
clar de defectes i virtuts, puguin aportar la
seva expertesa en la millora interna de l’orga-
nització. El repte és que aquest sigui un pro-
cés absolutament obert, transparent i amb
indicadors clars que ens permetin a tots ple-
gats fer-ne un seguiment adequat. 
Així ho fem a la Garriga, aprofitant moments
crítics per millorar i enfortir la nostra organit-
zació, valorar el treball i emfatitzar, un cop
més, que la nostra principal responsabilitat
és donar un excel·lent servei a la ciutadania.
I no defallir en l’objectiu, per moltes traves
que ens trobem.       

Jordi Perales, 
Albert Benzekry i Neus Marrodan

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

El consistori municipal de la
Garriga està format per  5
regidores i 12 regidors, agru-
pats en sis grups polítics
municipals: CiU, Acord, SI,
PSC, ICV i PP.
Aquest és l’espai d’El Garric
dedicat als grups polítics
municipals.
El tema d’aquesta secció és
lliure i cada grup escriu sobre
allò que considera interessant
compartir amb la ciutadania. 
Aquestes pàgines, doncs, són
també un reflex de l’actualitat
política, social i cultural de la
Garriga.
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En el context econòmic que vivim ,
sovint sentim que la crisi és una opor-
tunitat. Per les persones que l’estan
vivint en la seva pell segurament la
frase sona a broma. Les institucions sí
que han d’aprofitar per replantejar-se
vicis i dinàmiques d’altres temps. De
fet, ho haurien de fer encara que la
situació econòmica fos pròspera. El
país passa per un moment molt delicat
i el nostre poble no n’és una excepció. 
A tot Catalunya, i a iniciativa de repre-
sentants de diferents partits polítics
estan sorgint iniciatives per tal de
mancomunar serveis com a resposta
a la crisi i com a proposta d’un nou
model. El CC del Bages aposta per
trobar sistemes de serveis mancomu-
nats a les escoles municipals com a
mesura d'estalvi, ja que el Dep.
d'Ensenyament preveu reduir fins a
875 euros l'aportació que fa per a
cada alumne, deixant la resta del cost
a mans de les famílies i dels ajunta-
ments. Al Maresme s’han començat a
plantejar mancomunar la neteja viària,
el manteniment de l'enllumenat públic,
la grua, la borsa de treball, el manteni-
ment d'edificis o la compra de mate-
rial. Creiem que casos com el de
l’EMAD o l’Escola Bressol i la situació
de la Garriga amb Samalús, l’Ametlla i
Figaró a tocar, permet com a mínim
plantejar-se aquesta opció. Les situa-
cions contractuals de cada consistori
amb les empreses executores fa que
no sigui senzill però també pensem
que és una possibilitat de futur que
s’ha de treballar des del present.
La critica fàcil a SI és que només par-
lem d’independència. Bé, aquí tenim
una proposta de present per un futur
millor. Una proposta de model nou
que estalviï esforç al ciutadà, i la fem
essent partidaris de tenir un estat propi
que comportaria una situació molt
diferent als consistoris catalans ofe-
gats per les retallades les despeses i
les maneres de fer d’altres temps. 

El dia a dia d’un poble com el nostre està fet de
petites coses que compartim tots els que hi
vivim i hi treballem. 

És ben cert, i m’imagino que de tothom és
conegut, que perquè això funcioni de manera
coordinada hi ha un grup de persones que,
voluntàriament, en un moment donat, han
decidit, des de la responsabilitat política local,
posar-se al servei dels seus conciutadans i,
posant-hi la millor de les voluntats, treballar per
a fer del municipi un lloc millor.

Això és el que els regidors que actualment
representem les sigles del PSC vàrem fer ara
fa 13 i 9 anys respectivament. Hem intentat,
durant aquests anys, dedicar-hi els millors dels
nostres esforços, el màxim del nostre temps i
les més sinceres de les nostres voluntats. Ho
hem intentat fer des de la perspectiva de creu-
re que les persones són el més important: les
seves necessitats, les seves opinions i els
seus interessos han estat els nostres motors a
l’hora de treballar pel nostre poble. Hem volgut
pensar sempre que amb els nostres errors i els
nostres encerts milloràvem la qualitat de vida
dels garriguencs i garriguenques i col•laborà-
vem en fer del nostre entorn una societat més
justa.

En aquests moments hem decidit deixar la
nostra dedicació a la política local, i a partir d’a-
quest mes de juliol deixem de ser regidors del
nostre Ajuntament. 

És per això que des d’aquestes línies volem,
per una banda, agrair l’oportunitat que se’ns ha
donat per treballar per tots i cada un dels garri-
guencs, així com les aportacions, consells i crí-
tiques de totes les persones que ens hi han
ajudat: treballadors/es de l’Ajuntament, com-
panys/es polítics i ciutadans/es. Per altra
banda desitjar sort i encert als regidors que
ens substituiran com a representants del grup
municipal del PSC i a tots els responsables
polítics locals, que seguiran duent a terme
aquesta responsabilitat. 

És la nostra voluntat, ara, seguir treballant des
de la societat civil, per aconseguir, entre tots,
una Garriga millor. 

Joan Bou i Neus Bulbena
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Josep Oliveras
Sergi Serrano

Neus Bulbena
Joan Bou

Rescatar persones, no bancs
ICV sempre ens hem oposat a
donar diners públics per salvar
bancs a canvi de res. Ho vam fer
des del dia de l’investidura de Rajoy
com a president del govern, i ho
vam fer quan vam votar en contra
del Decret de reforma del sistema
financer. ICV ha proposat que les
entitats financeres de propietat
pública aprofitin la seva recapitalit-
zació per garantir el crèdit a famílies
i empreses, especialment a PIMES
i autònoms. També exigeix que les
entitats financeres recapitalitzades
amb recursos públics endeguin la
dació en pagament per a les famí-
lies embargades i desnonades.
Volem saber tota la veritat sobre el
forat que han deixat determinats
bancs, començant per Bankia però
seguint per la resta del sistema
financer. Per això hem demanat la
creació d'una comissió d'investiga-
ció del cas Bankia al Congrés dels
Diputats. Una comissió transparent,
que garanteixi que es demanen res-
ponsabilitats patrimonials i penals
als qui han provocat aquest immens
forat. També hem reclamat al
Parlament de Catalunya la creació
d’una comissió d’investigació de les
caixes catalanes i els processos de
fusió i d'injecció de diner públic que
han rebut, així com els productes
financers de risc que ofereixen les
entitats financeres, com per exem-
ple les participacions preferents.
ICV de la Garriga ens sumem a
totes les iniciatives que lluitin per
rescatar persones i no bancs, i a
totes les campanyes divulgatives i
d’acció ciutadana que combaten la
crisi fent costat a les persones que
més la pateixen. Al nostre despatx
municipal o al tenderol dels dissab-
tes, a la plaça de Can Dachs, us
podem donar detall d’aquesta i d’al-
tres actuacions  pròpies o a les que
donem suport. 
Us convidem a participar-hi!

Israel Molinero
Martí Porter



a les 21h, a l’Església Parroquial
Concert d’estiu de l’escolania
Organitzen: Escolania parroquial de Sant
Esteve

l ’ A g e n d a
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‘Dissabte 21 de juliol‘Dissabte 21 de juliol

‘Divendres 13 de juliol‘Divendres 13 de juliol

‘Diumenge 8 de juliol‘Diumenge 8 de juliol

a les 22.30h, a la pista de tenis de Can Barbey 
Jornades modernistes. Concert i ball amb pia-
nola, a càrrec de Josep Domènech i amb la parti-
cipació de la Fundació Manuel Blancafort.
Organitza:  Ajuntament de la Garriga 

a les 20h, al barri de les Roques
Festa del Barri. Sopar popular
Organitza: Veïnat Barri de les Roques

a les 15h, al poliesportiu de Can Noguera
Festa de cloenda de la temporada de l’Handbol la
Garriga
Organitza: Handbol la Garriga

a les 8.30h, a la plaça del Silenci
Sortida a Palafrugell i el Far. Ruta literària Josep Pla.
Visita casa natal, Palafrugell i Far de Sant Sebastià
Organitza: FUMH

‘Dissabte 7 de juliol‘Dissabte 7 de juliol

a les 9h, al poliesportiu de Can Noguera
XII Hores de Bàsquet
Organitza: Club esportiu Hermes la Garriga

a les 21h, al Jardins de l’Asil Hospital de la Garriga
Sopar d’estiu. Obert a tots els garriguencs i garriguen-
ques. El tiquet del sopar val 12€ i es pot adquirir directa-
ment a l’Asil Hospital (C/ Llerona, 2 de la Garriga).
Organitza: Fundació Asil Hospital la Garriga

a les 12h, al cinema Alhambra 
Projecció de la pel·lícula Crispetes.
Una producció de l'Escola Giroi. Gratuït
Organitza: Escola Giroi

a les 22.30h, a la capella de Santa Maria del Camí 
Jornades modernistes. Concert Del 
romanticisme al modernisme, a càrrec d’Adela
Poch i Rafael Sala 
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

‘Dijous 5 de juliol‘Dijous 5 de juliol

a les 12h, al barri de les Roques
Poesia al riu. Vermut poètic  
Organitzen: Veïnat de les Roques i Òmnium Cultural

‘del 13 al 15 de juliol‘del 13 al 15 de juliol

‘Divendres 20 de juliol‘Divendres 20 de juliol

Festa del Barri de Dalt. St Cristòfol
Divendres 
al vespre. Sopar de barri i orquestra 
Dissabte 
a les 18h xocolatada i animació infan-
til amb Cesc Serrat
Diumenge 
de 10 a 12h Trobada i concentració de motos a la plaça de
l'Església.
a les 12.30h Benedicció de cotxes i camions 
Organitza: Associació de veïns del Barri de Dalt

a les 19h, al Teatre de la Garriga
Jornades modernistes. Inauguració i conferència
“El teatre de la natura: un espai i un temps 
perduts?”, a càrrec de Francesc Viñas
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

‘Dissabte 14 de juliol‘Dissabte 14 de juliol

a les 17.30h, al Teatre de la Garriga
Jornades Modernistes. Conferència: “La Garriga,
els balnearis i l’estiueig”, a càrrec de Joan Josep
Molina Villar
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

a les 19.30h, al bosc de Malhivern (al final del Passeig).
Jornades modernistes. Espectacle teatral
Rusiñolades, a càrrec de Nats Teatre
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

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

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

‘Diumenge 15 de juliol‘Diumenge 15 de juliol
a les 18h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes.
Més informació i preus: visitalagarriga.cat
Organitza: ajunt. de la Garriga, l'Ametlla i les Franqueses

‘Divendres 6 de juliol‘Divendres 6 de juliol
a les 18h, al Casal de Joves
Taller de danses africanes
Organitza: Casal de Joves

a les 22h, a la plaça de Can Dachs
Sardanes a la fresca amb la cobla Mediterrània
Organitza: Agrupació Sardanista de la Garriga

‘Dimarts 17 de juliol‘Dimarts 17 de juliol
a les 18h, al Casal de Joves
Taller: Consoles? Consola’t!!
Organitza: Casal de Joves
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‘Diumenge 22 de juliol‘Diumenge 22 de juliol

a les 17h, al Passeig
XVIII Trobada de puntaires
Organitza: Associació de puntaires

‘Dissabte 28 de juliol‘Dissabte 28 de juliol

‘Dimarts 24 de juliol‘Dimarts 24 de juliol

‘Dimecres 25 de juliol‘Dimecres 25 de juliol

El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta agenda

a les 18h, al Casal de Joves
Tarda de conya
Organitza: Casal de Joves ‘Diumenge 29 de juliol‘Diumenge 29 de juliol

‘del 2 al 5 d’agost ‘del 2 al 5 d’agost 

‘del 30 d’agost al 2 de‘del 30 d’agost al 2 de
setembresetembre

durant tot el dia, pels carrers del municipi
Festa Major
Organitza: Comissió de Festa Major 
i Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 2 de setembre‘Diumenge 2 de setembre

‘Divendres 31 d’agost‘Divendres 31 d’agost

durant tot el dia, a la pista n.1
24 hores d’handbol. 
Organitza: Club Handbol la Garriga de 9 a 13h, a la pista n. 1 i a altres instal·lacions

Miniolímpiades
Organitza: Club esportiu Hermes la Garriga

a les 9h, a les Planes (sobre la zona dels Tremolencs)
Recorregut de caça. Demostració de tir al plat
Organitza: Societat de Caçadors la Garriga

a les 19h, a la plaça de l’Església
La Garriga es belluga per la salut mental amb l'actuació de
Mimesotas + Jordi Bardella
Organitza: Associació per la salut mental El Far  
Col·labora: Botiga Aromes i Salus 

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Cors d’òpera. Recital de cors i àries d’òperes 
a càrrec de Coral Ariadna
Organitza: Coral Ariadna

a les 10h, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-Aliment10

a les 9h, al parc del Pinetons
Torneig de Petanca del Pinetons
Organitza: Amics Petanca Pinetons

a la tarda, al barri de Sant Ramon
Festa del barri de Sant Ramon. Pallassos xocolatada i música
Organitza: Comissió de festes del Barri de Sant Ramon

a les 19.30h, al Teatre de la Garriga
About Plusminus 12, música amb 12 cellos i projecció
del documental “Im Kreis, music for 12 cellos”.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

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

Durant tot el dia, pels carrers del centre
Botiga al carrer
Organitza: ASIC i Ajuntament de la Garriga

‘Del 28 al 29 de juliol‘Del 28 al 29 de juliol

a les 9h, a les pistes de la Petanca de Can Violí
Torneig Social de Petanca 
Organitza: Club Petanca Can Violí

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
The University of the Philippines Concert Chorus
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dijous 26 de juliol‘Dijous 26 de juliol

a les 22h, a  la pista de tenis de Can Barbey
(Passeig, núm. 5) 
Jornades Modernistes. Espectacle teatral
Els miracles de Francesc Pujols a càrrec 
de Nozomi 77 Teatre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19h, a la Torre Domingo Pujadas (Ronda del
Carril, núm. 85). 
Jornades Modernistes. Concert Maragall,
paraula viva a càrrec de Miquel Pujadó 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 16h, al Passeig dels Til·lers
22ª Escalada al campanar de la Garriga
Organitza: CEG 

a les 10h, des de la plaça del Silenci.
Jornades Modernistes. Ruta poètico-modernista,
a càrrec de Lluís Cuspinera i Albert Vilar. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Més informació de les 
activitats a 
lagarriga.cat

i...



l ’ E n t r e v i s t a

Com es poden aplicar els seus coneixements al comerç
de proximitat?
Cal que els botiguers se sentin empresaris. És important que
assumeixin que la professionalització dels processos (com-
pra, vendes, gestió...) no és exclusiva de les multinacionals,
i que actualment és l’única manera de sobreviure. En les
meves xerrades procuro despertar la seva curiositat i interès
amb idees i resultats amb anècdotes i experiències. Vull
remoure la seva consciència per afavorir un canvi de menta-
litat (en alguns casos és necessari) i finalment injectar-los
energia i il·lusió perquè provin de fer coses de forma creati-
va i sense complexos. 
Quins punts són essencials perquè un negoci funcioni?
Tenir un objectiu que vagi més enllà de guanyar diners, que
el negoci tingui un veritable sentit per al client i estigui abso-
lutament orientat cap a ell.  
Una altra de les premisses és que sigui dinàmic, diferencia-
dor i que tingui un equip humà compromès. Mostrar-se flexi-
ble als canvis i innovar constantment, són punts que també
cal tenir en compte.
Què és el que no ha de fer un comerciant, però que mol-
tes vegades fa?
En primer lloc, ofegar-se amb el dia a dia i dedicar poc
temps  a tasques estratègiques. 
En segon lloc, no acceptar que les regles de joc han canviat,
que abans ens compraven i que ara hem de vendre. Això
significa que han de canviar un model de venda passiu per
un altre més proactiu.
Algunes males pràctiques molt habituals són deixar d'aten-
dre el client mentre se li cobra, criminalitzar-lo sistemàtica-
ment amb la mirada a l'hora de realitzar una devolució o
impedir al client que toqui o experimenti amb el producte. 
I també és habitual perdre el control de l’estoc. És impor-
tant tenir-ho al dia per poder fer un anàlisi estadístic dels
resultats.

Com veu el futur del comerç de proximitat?
Serà més inestable i els canvis esdevindran amb major fre-
qüència i rapidesa. 
Però tots els grans experts del retail estan d’acord que exis-
teix un futur per a les botigues físiques encara que seran
diferents. Es creu que serà un lloc multicanal, que permetrà
oferir productes on-line i off-line; caldrà dominar les bases
de dades i interactuar amb el client. 
En el futur, les empreses estaran més involucrades amb el
seu entorn social: per la conciliació entre treball i vida fami-
liar, pel respecte al medi ambient...
Quan creu que s’acabarà la crisi? Que pot fer el comer-
ciant mentrestant? 
Ningú pot respondre a dia d'avui a aquesta pregunta. 
El que cal pensar és que per a alguns la crisi acabarà abans
i per a uns altres més tard. I que hem de treballar per estar
al primer grup. 
Cal treballar un pla de fidelizació atractiu, és a dir, amb con-
tingut i que no es limiti a la tradicional targeta de punts;
També és important assegurar-se una presència activa en
les xarxes socials. 
Una altra de les estratègies a seguir és la participació en
tallers de coworking que permetin buscar sinèrgies i
col·laboracions amb comerços que comparteixin les matei-
xes inquietuds. En definitiva ser capaços de canviar la
paraula competència per col·laboració.
Creu que iniciatives com el cicle de xerrades o la Botiga
al carrer que enguany es farà el 2 de setembre són
bones estratègies?
Per descomptat, el cicle de xerrades i la Botiga al Carrer són
dos bons exemples d'accions que combinen esperit col·lec-
tiu i acció orientada cap al client. 
Si la resposta a aquestes iniciatives comença a ser impor-
tant i cada comerciant s'implica en el seu desenvolupament,
segur que s'observeran excel·lents resultats ràpidament. 

FRAN ARTEAGA, consultor de retail
Va participar en el primer cicle de xerrades de l’ASIC, que es va fer a l’Auditori el 13 de juny passat

Fran Arteaga és optimista, molt optimista, però toca
de peus a terra. Considera que el comerç local no
està mort però que cal que canviï i s’adapti a le sno-
ves exigències de la clientela.
Durant la xerrada, que va impartir el 13 de juny pas-
sat, va aconsellar al comerç garriguenc que no tin-
gui complexos i que lluiti dia a dia per adaptar-se al
nou model.
Arteaga aplaudeix iniciatives com la Botiga al
Carrer, que enguany es farà el diumenge 2 de
setembre, perquè permet una trobada diferent entre
comerciants i públic.

“Tots els experts estan d’acord que les botigues físiques tenen futur”

Fran Arteaga es mostra optimista amb el futur del comerç local
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