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E n  p o r t a d a

L’Ajuntament col·labora en iniciatives de promoció econòmica
Jornades, acords i formació per dinamitzar el sector empresarial de la Garriga

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Per CiU és important la promoció econòmica i dinamitzar el teixit productiu del municipi. La millor manera de fer-ho és basant-
nos en la col·laboració públic-privada. No tindrem bons resultats si les iniciatives surten exclusivament de l’administració, o exclusi-
vament del teixit empresarial. Cal la col·laboració entre totes dues parts”.
Acord: “En aquests moments de crisi econòmica es fan més necessàries que mai la imaginació i col·laboració en l’àmbit de la pro-
moció econòmica”.
SI: “Des de Solidaritat trobem a faltar més iniciatives promogudes pel nostre govern municipal. Pensem que ara és el moment de
posar més esforços en aquest sentit per tal de fomentar la creació de noves empreses i contribuir a la generació d'activitat econòmi-
ca i a la creació de llocs de treball”.
PSC: “La Garriga és bressol de molts projectes innovadors. A aquests petits emprenedors, se'ls ha de facilitar les eines per sortir al
mercat econòmic i promoure la marca la Garriga en tots els sectors”. 
ICV: “Òbviament, qualsevol iniciativa en aquest sentit és potencialment positiva, però mai pot compensar el desgavell que signifiquen,
per a l'economia productiva, mesures tan antieconòmiques com la pujada de l'IVA o el sistemàtic maltractament als autònoms i a les
pimes del país”.
PP: “Qualsevol iniciativa que serveixi per tirar endavant el sector ens sembla lloable”.

L’Ajuntament de la Garriga treballa, des de fa temps, per
donar suport a les empreses garriguenques, ja sigui col·labo-

rant en l’organització de jornades, arribant a acords o coorganit-
zant sessions de formació.
Un exemple d’aquestes iniciatives és la jornada de networking
que organitza el Consell Comarcal amb el suport de
l’Ajuntament. Sota el nom “Sessió de cooperació i networking
Clúster Hàbitat”, es farà el proper 21 de novembre a Vilanova del
Vallès. La jornada, que s’adreça a fabricants i proveïdors vincu-
lats a l’hàbitat de tot Catalunya, vol crear sinergies positives al
sector. Es volen cercar fórmules que permetin a curt i mitjà ter-
mini generar oportunitats de negoci i cohesió empresarial. A la
sessió hi participarà el clúster del moble de la Garriga, que englo-
ba l’empresariat local que es dedica al sector. De fet, des del
2006 l’Ajuntament  treballa per dinamitzar aquest clúster, que es
va crear per potenciar la competitivitat de les empreses i per
compartir projectes de formació, publicitat, recerca o distribució. 
Acord amb l’empresa CoworkingDiagonal 237
El consistori ha arribat a un acord amb l’empresa
CoworkingDiagonal 237. Aquest negoci garriguenc, situat a
Barcelona, ofereix descomptes a empreses i persones emprene-
dores de la Garriga que utilitzin les seves instal·lacions. Són
espais de treball compartit amb suport informàtic que permet
crear xarxa o networking entre participants. Però, segons els

seus responsables, el més interessant és la possibilitat d’utilit-
zar l’espai com a punt de trobada o de reunió amb  clients o
empreses proveïdores.  Per a més informació cal posar-se en
contacte amb l’empresa (ajuntament@diagonal237.com) o
amb l’Àrea de Promoció Econòmica. 
Projecte Cercle d’Optimisme
Una altra de les iniciatives ha estat col·laborar en el projecte
Cercle d’Optimisme, que gestionarà la Fundació Universitària
Martí l’Humà (FUMH). Aquesta iniciativa pretén ser una platafor-
ma creativa per a les persones que vulguin muntar un negoci.
Durant sis mesos 60 participants de la comarca, 20 d’ells de la
Garriga, tindran l’acompanyament d’un mentor, una formació a
mida de les seves necessitats i acabaran dissenyant el seu propi
pla d’empresa i valorant-ne la viabilitat. Les persones interessa-
des a formar part del projecte poden demanar més informació a
través del correu electrònic nblancher@ajlagarriga.cat.
Xerrades de l’ASIC
Un altre dels exemples és la col·laboració amb les activitats
que organitza l’ASIC, com el cicle de xerrades de comerç.
L’última sessió es va fer el 24 d’octubre passat amb Xavier
Badia per mostrar al comerç local com s’han de calcular els
preus i fer promocions.  La xerrada va comptar amb la partici-
pació d’una trentena de persones.

Sumar esforços entre ciutadania, empresariat i administració és una de les solucions per dinamitzar el sector.
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Un públic molt nombrós es va reu-
nir el passat 14 d’octubre a la

plaça de l’Església per veure com es
desplegava l’estelada més gran del
món. En el marc de la Festa de
l’Estelada, un acte organitzat per
l’Assemblea Nacional Catalana  de
la Garriga (ANC), es va penjar una
enorme bandera de la façana de

l’Ajuntament.
L’acte va comptar amb parlaments de
diversos membres de l’ANC i amb l’a-
padrinament oficial de les plaques de
“Municipi per la Independència” que
s’han instal·lat a les entrades del
municipi. El públic també va gaudir
d’una exhibició en moto del pilot Marc
Guash i d’una xocolatada popular.

L’estelada més gran es deplega a la plaça
L’ANC convoca, amb èxit, la Festa de l’Estelada

La Garriga, a la televisió alemanya
Un reportatge analitza l’independentisme català

La televisió pública alemanya ARD
ha escollit el poble de la Garriga
com a protagonista d’un reportatge
sobre l’independentisme català. 
Durant el mes d’octubre, un equip
de periodistes d’aquesta cadena
han visitat el municipi per rodar el
documental, que inclou entrevistes

amb el teixit associatiu, l’empresa-
riat i representants polítics. El
reportatge, d’uns 7 minuts de dura-
da, es va emetre el passat 27 d’oc-
tubre dins el programa Europa
Magazine, dedicat a l’actualitat
europea. L’espai es pot veure al
web de la televisió www.ard.de.

La façana de l’Ajuntament, totalment coberta.

Dos dels accessos al poble de la
Garriga han estat senyalitzats
amb unes plaques on s’hi fa
constar que la Garriga és
“Municipi per la Independència”.
Els senyals, fruit d’una iniciativa
de ANC la Garriga, han estat
finançats amb donatius i per
subscripció popular. 
La presentació pública d’aques-
tes plaques va tenir lloc el passat
18 d’octubre, al davant del senyal
col·locat a l’entrada sud del
poble, i va comptar amb la pre-
sència de membres de l’ANC i
representants polítics.
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La pàgina web de l’Ajuntament va
patir, el passat 17 d’octubre, un
atac informàtic que va sabotejar-ne
els continguts. La persona que va
hackejar el web va publicar missat-
ges en contra de la independència
acompanyats de banderes espan-
yoles. En concret, el hacker amen-
çava amb noves accions si no es
retiraven les plaques que identifi-
quen la Garriga com a “Municipi
per la Independència”.
L’atac es va detectar a quarts de
nou del vespre, i el servei va ser
parcialment restablert cap a mitja-
nit. A hores d’ara, la denúncia ja
s’ha tramitat als Mossos
d’Esquadra perquè s’iniciï la inves-
tigació dels fets. De moment, ja
s’ha pogut detectar l’IP des de la
qual es va dur a terme l’operació. 

La pàgina web, atacada

Municipi per la independència
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La Garriga ballarà a ritme de swing el
cap de setmana del 10 i 11 de novem-

bre amb l’organització de diversos tallers,
concursos i concerts a la pista núm. 1 i
amb l’obra de teatre Ser o no ser que es
farà al Patronat. Tot plegat permetrà a la
ciutadania traslladar-se al món d’aquest
gènere musical dels anys 20 i 30. 
Carpa a la pista núm. 1 
L’entitat Hoppers la Garriga organitzarà
tallers de balboa, una activitat de jazz
steps, un concurs, una botifarrada i un
concert en directe de Hot Swing Machine
en una carpa situada a la pista n. 1 durant
tot el cap de setmana.
La jornada, que està pensada per a tots
els públics, vol ser un intent, segons els
organitzadors, “de trobar un moment de

passar-s'ho en aquest temps que estem
passant. El swing i el ball donen molta
energia positiva i bon rotllo”. Per això les
entrades, que es poden comprar a l’esco-
la Ball a la carta (Calàbria, 26) o reservar-
se per Facebook (Hoppers la Garriga),
tenen preus populars. 
Els organitzadors creuen que hi partici-
paran més de dues -centes persones ja
que el fenomen s’ha posat molt de
moda últimament.
Teatre musical 
Completarà aquest cap de setmana el
muntatge teatral Ser o no ser que es farà
el dissabte a les 20.30 hores al Teatre de
la Garriga. L’espectacle, que porta a l’es-
cenari més de 30 actors i ballarins, aprofi-
ta una història sobre la Polònia ocupada

pels alemanys durant la II Guerra Mundial
per mostrar els balls de l’època: el xarles-
ton, el lindy-hop o el balboa.  
Més teatre al novembre 
La programació del Teatre  té altres
propostes per aquest mes. El dissabte
24 l’actriu vallesana Cristina Canudas
presentarà T'en fais pas! Viens à
Montparnasse! , un monòleg sobre Kiki
de Montparnasse, musa i artista de
principis del segle XX.  I tancarà aquest
mes un nou espectacle familiar, reco-
manat per a infants de més de cinc
anys, que es farà diumenge 25 a la
tarda. El Petit Dalí és una adaptació
teatral que pretén endinsar l'especta-
dor a l'imaginari d'un dels genis cata-
lans més universals: Salvador Dalí.  

A ritme de swing durant el cap de setmana del 10 i 11 de novembre
Tallers, concerts i teatre permetran endinsar-se en aquest gènere musical

The impresentable weekend vol ser un punt de trobada pels amants del ball.
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Ràdio Silenci presenta temporada
L’Infogar, una de les principals novetats

La nova programació de Ràdio
Silenci es va presentar el 25 d’octu-
bre passat a l’Auditori de l’Escola de
Música, en un acte que va comptar
amb la presència de la periodista
Marta Cailà, presentadora del pro-
grama Via Lliure, de Rac 1. El públic

va conèixer totes les novetats de
l’emissora, que ha estrenat
l’Infogar, un informatiu diari en clau
garriguenca que s’emet a les 14.30
hores. Una altra de les novetats és
el programa L’alcaldessa respon,
cada dimecres a les 20 hores.

Rà
dio
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L’Ajuntament ha programat un cicle
de conferències que sota el títol
“Pedres, aigua i terròs” vol reflexio-
nar sobre el patrimoni local.  
Les properes cites seran el 9 de
novembre amb la xerrada de l’histo-
riador Jaume Oliver sobre el rec
monar, i el dia 30 amb la de l’am-
bientòleg Jordi Puig sobre les varie-
tats d’horta local. Les dues confe-
rències es faran a les vuit del vespre
a la sala noble de Can Raspall i for-
men part de les jornades “#Living
Heritage!”, una iniciativa de l’Institut
Català de Recerca en Patrimoni
Cultural (ICRPC).

Pedres, aigua i terròs
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Notíc ies

Una desena d’accions per visualitzar la violència de gènere
Ajuntament i entitats s’uneixen per eradicar els comportaments masclistes

L’Ajuntament, conjuntament amb
les entitats i la societat civil, torna

a aprofitar la data del 25 de novembre,
Dia internacional contra la violència
envers les dones, per manifestar, una
vegada més, el rebuig a la violència
masclista.
Enguany es vol anar més enllà de les
víctimes mortals, la cara més crua i
devastadora de la violència masclista,

i apel·lar a totes aquelles manifesta-
cions i comportaments que atempten
contra la integritat física i psicològica
de les dones, pel simple fet d’haver
nascut dones. 
Tot i que la societat catalana ha avançat
molt en la lluita, prevenció i en la detec-
ció, així com en el tractament i suport
de les víctimes, des de l’Ajuntament es
considera que cal seguir treballant en
aquest sentit. Per aquest motiu, s’han
organitzat, del 13 al 28 de novembre,
una desena d’actes .
Què vol dir violència masclista?
Un dels objectius que s’ha marcat
aquest any és el que vol definir de què
es parlar quan es diu violència masclis-
ta. Una xerrada i un taller a càrrec de la
psicòloga del Punt d’Informació a
Dones local (PADI), Alba Garriga, des-
vetllarà els principals interrogants sobre
el tema.  I s’ampliarà la informació amb

la presentació del llibre de Begoña
Serra ¿Quién duerme a mi lado? amb
el qual es vol donar a conèixer un nou
model d’home que està disposat a llui-
tar juntament amb les dones contra
aquesta xacra social. 
Activitats consolidades
El taller de defensa personal a càrrec
de la Policia Local i la Tarda de conya al
Casal de Joves, són dos dels actes que
es repeteixen i que estan plenament
consolidats. 
També s’ha fet en els darrers anys el
taller de patchwork de l’entitat Dones
d’Ara, una activitat finalitzarà amb la
pancarta de retalls de roba penjada a la
façana de l’ajuntament. 
La programació d’aquesta edició també
inclou tallers i xerrades als instituts. Els
actes es tancaran amb la lectura del
manifest institucional al final del Ple del
mes de novembre.
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Símbol de l’edició d’aquest any

El Bar Tramonto acollirà, el proper 24
de novembre a partir de les 19 hores
l’estrena d’Aran in edit, un documen-
tal d’esquí, snow i alpinisme extrem
gravat al Pirineus.  Un dels protago-
nistes de la pel·lícula és el garriguenc
Adrià Pérez de Rozas, que assistirà
a l’acte per presentar aquest docu-
mentat pioner a l’Estat espanyol.
L’estrena inclourà dues projeccions,
una a les 19,30 i una altra a les
22,30, i sorteigs de material. 
Aran in editmostra l’aventura i l’emo-
ció a l’alta muntanya, a través d’ex-
periències úniques de riders que
entenen l’esport extrem com un estil
de vida. L’acte de l’estrena, que
compta amb la col·laboració del
CEG, serà obert a tothom.

Estrena d’ Aran in edit
El Puiggraciós inicia un projecte des de P3 a 6è

L’escola Puiggraciós ha engegat
aquest curs un projecte per treba-
llar les emocions. Des de P3 fins a
6è, l’alumnat realitza una sessió
setmanal on es treballa el coneixe-
ment dels sentiments propis i els
dels altres a través d’exercicis per
millorar l’autoestima i l’empatia. 
La música, els titelles, els contes i el
joc són alguns dels recursos que s’u-
tilitzen per despertar i deixar fluir les
emocions. Amb els contes, per exem-
ple, s’afavoreix que els nens s'identifi-
quin amb algun dels personatges i els
seus sentiments i aquest fet els ajuda

a expressar les emocions propies. 
Diversos estudis ja han demostrat
que molts dels problemes de la socie-
tat actual tenen un substrat emocio-
nal. L’ansietat, l’estrès o la  depressió
es poden vehicular amb un bon tre-
ball de la inteligència emocional.  En
aquest sentit s’ha constatat també
que un I'analfabetisme emocional
comporta una incapacitat per contro-
lar la impulsivitat, la ira o la frutració.
Per aquest motiu, aquests projectes
també serveixen per disminuir els
conflictes a les aules, el consum de
drogues i la violència de gènere. 

Treballar les emocions a l’escola
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Els Serveis Socials del municipi vet-
llen, dia a dia, per donar suport i

assessorar a la població més afectada
per les difícil situació econòmica
actual. Actualment, a la Garriga s’ate-
nen unes 1.500 persones l’any - 1.573
persones durant el 2011-, una xifra
que ha augmentat, sobretot, arran de
la crisi. De fet, en els últims temps, el
perfil de persones usuàries de Serveis
Socials ha canviat força i s’han
començat a rebre demandes de famí-
lies afectades per l’atur que, fins ara,
mai no s’havien adreçat a l’oficina
d’Acció Social.
Banc d’Aliments i ajuts escolars
Entre les principals consultes registra-
des, destaquen, sobretot, les de caire
econòmic, relacionades amb la manca
d’ingressos que pateixen molts veïns i
veïnes. A la Garriga hi ha famílies que
ja han esgotat l’atur i que viuen amb un
únic ingrés mensual de 426 euros, pro-
cedents de subsidis del Servicio
Público Estatal de Empleo (SPEE).
També hi ha llars on aquest subsidi ja
s’ha exhaurit i que per tant, no tenen
ingressos econòmics regulars. Moltes
de les demandes, doncs, estan vincu-
lades a problemes de pagament de
l’habitatge o del subministrament d’ai-
gua, gas i llum. 
La manca de diners per fer front a les

despeses és, sens dubte, una de les
realitats més preocupants per a una
part de la població i, en aquest sentit,
és especialment rellevant la tasca del
Banc d’Aliments de Càritas. A dia d’a-
vui, són més de 120 les famílies que
fan servir el Banc d’Aliments de mane-
ra continuada.
D’altra banda, l’Ajuntament, aquest
2012, ha atorgat ajuts per a llibres
escolars a un total de 245 nens i nenes
de P3 fins a 4t d’ESO. També s’han
concedit 84 ajuts per a menjador esco-
lar (74 finançats des del Consell
Comarcal i 7 des de l’Ajuntament). 
Assessorament especialitzat
Els Serveis Socials de la Garriga,

ubicats al número 1 del carrer de
Sant Francesc, compten amb un
equip professional integrat per tres
treballadores socials, un educador i
una educadora  socials, una treballa-
dora familiar i dues administratives. A
les oficines també s’hi ubica el Punt
d’Assessorament per a Dones sobre
Igualtat d’oportunitats (PADI), on les
dones que ho necessitin poden pot
rebre suport psicològic i jurídic.
Finalment, també es troba en funcio-
nament el Servei d’Orientació Jurídica
(SOJ), que posa a l’abast de la ciuta-
dania assessorament expert en temes
jurídics i permet fer consultes sobre
problemàtiques relacionades amb el
context de crisi actual.
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Suport i atenció a les famílies més afectades per la crisi
Creix el nombre de persones usuàries dels Serveis Socials del municipi
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Unes 120 famílies fan servir de manera continuada el Banc d’Aliments de Càritas.

El mal temps no va impedir que es
celebrés el Dinar de la Gent Gran,
que aquest any es va traslladar a
l’interior de l’Auditori. La festa, que
es va fer el 21 d’octubre, va comp-
tar amb la participació d’un cente-
nar de persones de la Garriga, i
també de Cànoves i Samalús, ja
que l’activitat s’organitzava conjun-
tament entre els dos municipis.

Es necessiten persones disposades a col·laborar
El projecte de classes de reforç
que es du a terme a la Garriga
necessita noves persones voluntà-
ries per poder donar suport a
alumnes de 5è i 6è de primària.
Des de fa anys, l’Àrea d’Acció
Social coordina un grup de volun-
tariat que ofereix reforç escolar a
alumes del municipi. Els infants
són derivats per les mateixes
escoles a partir de dos criteris: difi-
cultats acadèmiques dels estu-
diants i dificultats de les famílies
per poder donar-los un cop de mà

a l’hora de fer els deures. 
Les sessions de reforç escolar es
fan els dilluns i els dijous a la
tarda, de dos quarts de sis a a
tres quarts de set, al 2n pis de la
Biblioteca.
Per a més informació, o per pre-
sentar-se com a persona voluntà-
ria, només cal trucar al 93 871 90
95 o enviar un correu a dhome-
des@ajlagarriga.cat. Els veïns i
veïnes que vulguin col·laborar
només hauran d’oferir el seu
suport una tarda a la setmana.

Cerca de voluntariat de reforç escolarDinar de la Gent Gran
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Notíc ies

Reunió sobre l’ampliació de la Reserva de Biosfera al Montseny
El proper 13 de novembre es farà un acte informatiu a la Sala de Plens

Arx
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Es col·loquen perpendiculars a la vorera

L’Ajuntament està treballant,
aquests dies, per facilitar l’ús dels
contenidors del municipi i ha fet
canvis en la seva col·locació. El
que s’intenta és que la vorera dels
carreres no dificulti a les persones
l’accionament dels pedals que per-
meten obrir els contenidors. Per
això, enlloc d’encarar els conteni-
dors de cara a la vorera, el que es
fa és posar-los de costat, de mane-

ra que els pedals es puguin fer ser-
vir amb comoditat, en un espai sufi-
cientment ampli i, alhora, evitant
qualsevol mena de perill per la cir-
culació de vehicles. 
La distribució que s’està intentant
aplicar als diversos conjunts de
contenidors (de rebuig i d’orgànica)
del municipi, és la que s’il·lustra a la
fotografia que acompanya aquesta
notícia. 

Redistribució dels contenidors

La Garriga és un dels pobles que pas-
saria a ser part de la Reserva de la

Biosfera del Parc Natural del Montseny,
si el parc s’ampliés. Des del Parc Natural
s’està treballant per aconseguir ampliar
els límits de la declaració de la reserva

que l’espai natural té des de 1978. En
concret, s’estudia la possibilitat d’inclou-
re dins la qualificació de reserva tot el
terme dels 19 municipis que formen part
del Parc Natural. Al Vallès Oriental, a
banda de la Garriga, l’extensió afectaria

Aiguafreda, Campins, Cànoves i
Samalús, Figaró, Fogars de Montclús,
Gualba, Sant Esteve de Palautordera,
Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent. 
Per explicar en què consisteix el projec-
te, el proper 13 de novembre a les sis de
la tarda es farà una reunió informativa a
la Sala de Plens de l’Ajuntament. A l’ac-
te, la directora del Parc, Joana Barber,
exposarà els detalls de l’ampliació i
explicarà què suposaria per al municipi
formar part de la zona protegida
Amb l’ampliació de la Reserva de la
Biosfera del Parc Natural del Montseny
es vol garantir la conservació del patri-
moni natural i cultural de forma compa-
tible amb l’aprofitament dels recursos,
l’activitat de la població i l’ús públic per
part de la ciutadania. La sessió serà
oberta a tothom i s’espera que les per-
sones interessades puguin assistir-hi
per fer preguntes o aportacions.

Pla de diagnosi energètica

L’Ajuntament ha acceptat un ajut
de la Diputació de Barcelona  per
redactar el Pla d'acció per l'ener-
gia sostenible al municipi de la
Garriga. El Pla d’acció consta
d’una diagnosi energètica del
municipi i d’un inventari de les
emissions de gasos d’efecte
hivernacle de la ciutat. També es
definiran les accions concretes
que permetran reduir les emis-
sions de CO2 a l’atmosfera en
aquells àmbits on l’administració
local pot actuar directament.
Aquest estudi és una de les
actuacions derivades de l’adhe-
sió al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses, una iniciativa de la
Comissió Europea per lluitar con-
tra l’escalfament del planeta.

S’estudia ampliar el límits de la reserva de l’espai natural

OA
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Més d’onze mil persones de la Garriga podran votar en aquests comicis

Prop de 400 persones van assistir
a la inauguració del curs acadèmic
de la Fundació Universitària Martí
l'Humà, que aquest any comptava
amb la visita de la Dra. Teresa
Forcades. A l'acte, que es va cele-
brar el passat 2 d'octubre al Teatre
de la Garriga, Forcades va pro-
nunciar la lliçó inaugural del curs
amb la conferència "La medicalit-
zació de la societat".
La Fundació Universitària Martí
l'Humà celebra els seus primers
deu anys de vida pública i per les
seves aules han passat ja més de
deu mil alumnes.  

El Consorci de Viles termals exporta Catalunya

La Garriga, a través del Consorci
de Viles Termals de Catalunya, ha
participat a la fira Termatàlia, que
va tenir lloc al Perú al final del mes
de setembre. La trobada ha per-
mès internacionalitzar el balnearis-
me català al món i establir futures
col·laboracions comercials. 
La presentació del Consorci i dels
municipis que en formen part es va

fer durant la trobada internacional-
sobre aigua i termalisme, que se
celebrava en el marc de la fira. A la
jornada hi eren presents 55
ponents de 13 països diferents. 
A la fira Termatalia hi van participar
més de 25 països i un total de
2.800 professionals. La cita va
aplegar més de 10.000 visitants
d’arreu del món.

La Garriga a la fira Termatalia Perú

Pa
rlam

ent
 de

 Ca
talu

nya

Teresa Forcades a la FUMH

Més d’onze mil veïns i veïnes de la
Garriga, en concret 11.494,

podran exercir el seu dret a vot el pro-
per 25 de novembre. Ho podran fer a
partir de les nou del matí i fins a les vuit
del vespre al col·legi electoral que els
pertoqui. A la Garriga hi ha 5 col·legis
electorals i 15 meses repartides entre
l’Escola Municipal d’Educació, que en
té dues;  l’escola Pinetons, que en té
quatre; la sala d’actes de la Biblioteca,
on n’hi ha dues; l’Escola Municipal de
Música, que en té tres, i l’escola Giroi,
amb quatre
De moment a la província de Barcelona
s’hi presenten 24 candidatures dife-
rents, que començaran la seva cam-
panya el dia 9 de novembre i l’acabaran
el dia 23. El Parlament de Catalunya es
compon de 135 diputats, que es repar-
teixen en les 4 circumscripcions o pro-
víncies. D’aquesta manera, a Barcelona
se’n trien 85, a Tarragona 18, a Girona
17 i a Lleida 15. 
El Parlament és la institució que repre-
senta el poble de Catalunya i està for-
mat per una sola cambra  independent

i inviolable. És en aquesta cambra on
s’exerceix la potestat legislativa, s’a-
proven els pressupostos i s’impulsa i
controla l’acció política i de Govern.
La ciutadania pot exercir el dret de
sufragi actiu mitjançant el vot presen-
cial o el vot per correu. Si es vol votar
per correu es pot fer fins al 15 de
novembre, amb una sol·licitud prèvia
a la delegació provincial de l’Oficina
del Cens Electoral, que es pot fer en

qualsevol oficina de Correus. 
A la Garriga, a les darreres eleccions
al Parlament del 2010, CiU va obtenir
el 47,73% dels vots, el PSC el
10,54%, ERC el 7,94%, SI el 7,07%,
el PP el 6,91%, ICV-EUiA el 6,67% i
C’s el 2,67%.
El resultats de les eleccions al
Parlament del proper 25 de novem-
bre es publicaran als diferents mit-
jans de comunicació de l’Ajuntament.

Els vots garriguencs triaran 85 dels 135 diputats del Parlament
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Les persones usuàries podran ser ateses en horari nocturn, almenys tot el 2012 

El CAP de la Garriga no tancarà a les nits
Les negociacions amb CatSalut seguiran el 2013

Després de complir tots els passos
legals derivats del vistiplau de la
Comissió Especial de Comptes, el
Ple del passat mes d’octubre va
aprovar definitivament i per unani-
mitat els estats i comptes anuals
corresponents a l’exercici 2011.
Aquets comptes inclouen els de
l’Ajuntament, els de la Fundació
Pública Agrària la Garriga i els de
l’Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació.
Segons el regidor de Promoció
Econòmica, Vicens Guiu, cal valo-
rar els resultats obtinguts en què
destaca un romanent de tresoreria
positiu. Aquesta circumstància dóna

marge d’actuació a l’equip de
govern per realitzar inversions o
actuacions d’emergència.. 
Altres dades positives són que el
nivell d’endeutament és només del
54,66%, vint punts per sota del límit
que marca la llei, i que l’estalvi net
és de més de 500 mil euros, fet que
permet cobrir les despeses ordinà-
ries  amb els ingressos ordinaris. 
Tots els grups de l’oposició van
agrair l’esforç de l’àrea d’inter-
venció i de l’equip de govern per
mantenir aquestes dades positi-
ves, que segons ICV demostren
que “a la Garriga fa anys que es
fan els deures”.

OA
MC

El CAP de la Garriga mantindrà,
de moment, el mateix horari des-

prés de les negociacions dutes a
terme entre CatSalut i l'equip de
govern. L 'alcaldessa, Meritxell Budó,
s’ha mostrat molt satisfeta amb l'a-
cord ja que “s'han escoltat les peti-
cions que hem fet des de
l'Ajuntament". Segons Budó "s'ha de
parlar amb més profunditat sobre
com afecta i què suposa un tanca-
ment d'aquestes característiques".
Durant el mes d’octubre es va anunciar

que, a partir del dia 1 de novembre, el
CAP deixaria de funcionar a les nits.
D’aquesta data en endavant les urgèn-
cies es cobriren  a través del 061 i del
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).  
Per ara, però, el tancament ha quedat
ajornat fins a properes negociacions.
La propera trobada entre les dues
parts està prevista per principis del
2013. El Ple d’octubre va votar, per
unanimitat, una moció presentada per
ICV, PSC i ICV en contra del tanca-
ment nocturn del CAP. 

Les obres als locals, més àgils
Els tràmits per fer obres a locals
comercials s’han agilitzat. Així,
per començar unes obres a
locals comercials de menys de
300 metres quadrats només cal
presentar a l’Ajuntament un
comunicació prèvia i una decla-
ració responsable. En cas de
voler fer canvis en la distribució
de l’espai, cal presentar també
un document amb el vistiplau del
tècnic corresponent. 
Dins la voluntat de l’equip de
govern d’agilitzar els tràmits admi-
nistratius a la ciutadania, aquesta
mesura arriba arran de l’entrada
en vigor de Reial decret llei
19/2012, de 25 de maig, de mesu-
res urgents de liberalització del
comerç i de determinats serveis.
Tota la informació sobre els locals
que es poden acollir a aquest trà-
mit es pot trobar als annexos del
mateix decret. Més informació a
l’Àrea d’Urbanisme.

Qualsevol persona que vulgui fer
una crema o una activitat que
pugui generar risc d’incendi ha de
comunicar-ho a l’Ajuntament
omplint una documentació a
l’OAC. Així ho indica una normati-
va de la Generalitat, que és vigent
del 16 d’octubre de 2012 al 14 de
març de 2013. En tots els casos
cal tenir en compte les mesures
de prevenció que s’adjunten al
document de comunicació, i
també que en condicions meteo-
rològiques de risc per vent, seque-
ra o calor, es suspendran totes les
autoritzacions. 
Per a més informació podeu con-
tactar amb el Servei de Protecció
Civil de la Regidoria de
Governació (93 860 52 90 o
governacio@ajlagarriga.cat ). 

El Ple aprova els comptes de 2011
Es tanca amb romanent de tresoreria positiu

Prevenció d’incendis a l’hivern
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L’IBI s’apuja un 3,1%, com l’IPC
El Ple modifica 13 ordenances fiscals

El Ple municipal del passat dime-
cres 17 d’octubre va aprovar la

modificació de 13 ordenances fis-
cals en base a un augment de l’IPC
d’un 3,1%. 
Si bé aquest augment s’aplicarà de
manera general a totes les ordenan-
ces modificades, hi haurà bonifica-
cions especials per a alguns dels
impostos o taxes. És el cas de l’Impost
sobre Béns i Immobles (IBI), que boni-
ficarà les famílies nombroses tenint en
compte el valor cadastral. 
També s’aplicaran unes condicions

específiques per a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE), en què
es bonificaran les empreses que
adoptin determinades mesures de
sostenibilitat. 
La modificació de les 13 ordenances
portades a Plenari va tenir els vots
favorables de tots els grups polítics, a
excepció de IBI, en què ICV va votar
en contra per no estar d’acord amb el
sistema de bonificacions establert. 
Tota la informació del Ple (punts de l’or-
dre del dia, mocions, precs i preguntes)
es pot consultar al web municipal.

En el cas de l’IBI, es bonificaran les famílies nombroses tenint en compte el valor cadastral

1. Aprovació inicial de la dissolució de
l’Organisme Autònom Fundació Pública
Agrària. Unanimitat
2. Informar desfavorablement la sol·lici-
tud d’increment de tarifes de subminis-
trament d’aigua potable presentada per
SOREA SA. Unanimitat
3. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. I00, general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos públics muni-
cipals. Unanimitat
4. Modificació de l’ordenança fiscal núm.
I01, reguladora de l’impost sobre béns
immobles. 15 vots a favor  (CiU, ACORD,
SI, PSC i PP) i 2 abstencions (ICV) . 
5. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. I02, reguladora de l’impost sobre
activitats econòmiques. Unanimitat
6. Modificació de l’ordenança fiscal núm.
I03, reguladora de l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica. Unanimitat
7. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. I04, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i
obres. Unanimitat
8. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. I05, reguladora de l’impost sobre
l’increment dels valors dels terrenys de
naturalesa urbana. Unanimitat
9.Modificació de l’ordenança fiscal núm.
T01, reguladora de la taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic. Unanimitat
10. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. T06, reguladora de la taxa per lli-
cències urbanístiques o comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’ur-
banisme. Unanimitat
11. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. T08, reguladora de la taxa per la
prestació  del servei de gestió de residus
municipals. Unanimitat
12. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. T09, reguladora de la taxa per a la
recollida d’objectes i retirada de vehi-
cles.  Unanimitat
15. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. T10, reguladora de la taxa per a
expedició de documents administra-
tius. Unanimitat
16. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. T11, reguladora de la taxa per a la
prestació dels serveis d’intervenció inte-
gral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions. Unanimitat
17. Modificació de l’ordenança fiscal
núm. T15, reguladora de la taxa pel ser-
vei de clavegueram. Unanimitat

OA
MC

Votacions del Ple d’octubre

Data inici
Voluntària
04/02/2013

05/04/2013

05/04/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013

05/09/2013
05/09/2013

Calendari fiscal del 2013
Concepte

-Impost vehicles de tracció mecànica
-Impost sobre béns immobles urbans.
1a fracció-domiciliats
-Impost sobre béns immobles urbans.
2a fracció-domiciliats
-Impost sobre béns immobles urbans-
no domiciliats
-Taxa servei de cementiri municipal
-Taxa per gestió de residus domèstics
-Taxa per gestió de residus comercials
-Taxa per entrada de vehicles-guals
-Impost sobre béns immobles urbans.
3a fracció-domiciliats
-Impost sobre béns immobles rústics
-Impost sobre activitats econòmiques
-Impost sobre béns immobles urbans.
4a fracció-domiciliats

Data finalització
Voluntària/Domiciliació

04/04/2013
04/04/2013

03/06/2013

05/06/2013

05/06/2013
08/07/2013
08/07/2013
08/07/2013
03/09/2013

05/11/2013
05/11/2013
03/12/2013
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Quan llegiu aquestes línies tot just haurem
inaugurat el pati de l’Escola Bressol
Municipal, “Les Caliues”. Un dia important
per l’escola, pels nens i per tot el poble. En
un context com el què estem vivint, on es
qüestiona català com llengua vehicular,
ens amenacen amb canvis de models
(“espanyolitzar-nos”), disminució dels
recursos existents i congelació salarial dels
mestres, poder inaugurar una instal·lació
educativa ens omple d’orgull. I es que quan
tenim un model de gestió que funciona i els
nostres recursos s’utilitzen adequadament,
podem seguir oferint uns serveis al poble
que garanteixen cohesió i justícia social, i
seguir reforçant el nostre estat del benes-
tar. Una mica, això és el que hem fet
aquests dies. I és mèrit de tots.
Però cal rigor des del punt de vista dels
recursos per dur a terme tot això . Un exem-
ple: aquest IV trimestre l’hem encetat a
l’Ajuntament amb els deures fets. Cap factu-
ra pendent de pagament, complint la llei de
morositat.  Aquest rigor és el que permet
redistribuir els recursos del poble i inaugurar
un actiu educatiu per La Garriga. No es pot
fer de cap altra manera.
I tot plegat sense deixar que el nostre teixit
productiu, els nostres comerços, les nos-
tres empreses tinguin el suport per un
Govern municipal que manté l’eix dinamit-
zador econòmic del poble com una de les
seves prioritats. Un exemple són les diver-
ses activitats que donem suport per afavo-
rir les iniciatives empresarials com les
Jornades de Networking, les jornades
d’emprenedoria organitzades per la FUMH
o la iniciativa de coworking en què podran
participar empreses de la Garriga.
S’acosten eleccions al Parlament de
Catalunya, i sens dubte la consulta sobre
el dret a decidir i tenir un Estat propi seran
el centre del debat. Però també ens
juguem moltes altres coses, i per això des
de CiU voldríem posar en valor allò que
representem: cohesió i integració social,
emprenedoria, solidaritat, consciència de
país, respecte.  Ens agradaria que el pro-
per Parlament tingués una majoria amplia
sobiranista , amb un ampli suport a CiU
com a força que, a través del President
Mas, lideri el procés de les llibertats
col·lectives plenes.

E l  C o n s i s t o r i
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Avançar sense defallir
Un element fundacional del nostre
grup polític ha estat el de valorar l’a-
cord en la diferència. Posar clares les
prioritats comunes que unien a gent de
diferents procedències politiques però
amb coincidències evidents en l’àmbit
social i nacional, lluitant per construïr
un poble més cohesionat socialment i
alhora per la llibertat nacional del nos-
tre país, i supeditant l’acció política a
tirar endavant la gestió del nostre
poble amb la màxima professionalitat i
participació de tothom, ciutadania,
grups polítics, treballadors i usuaris
dels serveis del nostre poble. 
Aquest principi fundacional també ens
agradaria fer-lo extensiu al país, ara
que celebrarem eleccions catalanes.
Unes eleccions importants perquè el
país avança cap a la llibertat sense
retorn, i no podem espifiar-la. És per
això que des d’Acord Independentista
per la Garriga creiem que calen diver-
ses coses aquestes eleccions:
-Ser conscients que avançar cap a la
independència ho hem de fet totes i
tots, des de la societat civil i des dels
partits, i no podem deixar el procés en
mans d’una sola organització política o
d’una sola persona. El procés és
ampli, i ha d’unir sensibilitats, no
monopolitzar-les. 
-El procés no pot obviar la situació
econòmica i social terrible en què es
trobem, i es fa precisament per millorar
les condicions en què podrem sortir
d’aquesta situació i tenir un estat propi
i independent que ens permeti obrir
possibilitats que fins ara ens estan pro-
hibides per no ser un estat. 
-Cal una participació enorme, no
només electoral ( que és molt impor-
tant, ja que escollim als nostres
representants) sinó també en qualse-
vol espai on la ciutadania hi hagi de
dir la seva. 
Avancem amb decisió cap a la inde-
pendència. Són moments que molta
gent havia esperat durant molt i molt
de temps i no els podem decepcionar.
Per aquest gent, per la gent que vin-
drà, no defallim.

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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L’oposició constructiva
En el darrer plenari es van votar les
ordenances fiscals que han de servir
per a plantejar els nostres impostos i
taxes que paguem tots els ciutadans i
ciutadanes de la Garriga. 
Tal i com ja vam anunciar fa uns
mesos, volem normalitzar la figura del
polític. No volem fer d’oposició des-
tructiva com van fer uns altres que
ara ocupen altres responsabilitats i
que pot anar en perjudici dels ciuta-
dans. Volem ser una oposició cons-
tructiva sense aquelles directrius par-
tidistes que s’han anat aplicant en les
darreres legislatures, votant pel sol
fet de ser oposició en contra de l’e-
quip de govern.
En aquest projecte que estem cons-
truint hi ha un objectiu principal; recu-
perar la confiança dels garriguencs i
garriguenques i intentar col.laborar, en
la mesura del possible en solucionar
els seus problemes i ser la seva veu a
l’Ajuntament. 
És ben cert que es fa complicat, amb
un equip de govern que s’omple la veu
en aspectes participatius però que
després no ens deixa participar en la
presa de decisions, ni als grups polí-
tics ni als garriguencs i garriguenques. 
En aquest sentit anuncien algunes
actuacions com l’aplicació del Pla de
Mobilitat, que es seguici de l’anterior
equip de govern, un Consell de parti-
cipació aturat que ni tan sols ells es
creuen i que han menystingut a un
grup de ciutadans i ciutadanes amb
ganes de participar, que se les han
tallat de soca-rel, i altres comissions
polítiques que tenen un endarreri-
ment en la seva convocatòria de fins
a mig any. 
Tot i així, nosaltres seguirem aportant.
Ningú ens pot treure les ganes de ser
partícips del creixement de la societat
garriguenca. Seguirem fent el nostre
paper d’oposició responsable, amb
ganes d’aportar i d’intentar seguint fent
del nostre poble, un model a seguir en
molts aspectes i no utilitzar aquest al
gust d’un color polític determinat.
Perquè creiem que la Garriga, té futur!

Núm. 109  � novembre 2012

Josep Oliveras
Sergi Serrano

Àlex Valiente
Carlos Martín

Eleccions
És cert que, a les eleccions del dia 25, ens
hi juguem molt, però no és només pel tema
del dret a l’autodeterminació. Des del gran
èxit col·lectiu que va suposar la manifesta-
ció de l’11 de setembre, èxit que celebrem
i que, com tants altres ciutadans de diver-
ses ideologies, vam contribuir a fer possi-
ble, els partits responsables dels governs
català i espanyol i molts mitjans de comu-
nicació nacionals i estatals han reduït el
debat a la defensa d’una bandera o l’altra,
des de la trinxera. Nosaltres, sense defugir
la importància d’aquest moment, ens hem
posicionat clarament a favor del pacte fis-
cal, a favor del dret sobirà del poble a deci-
dir el seu futur, sense frontismes, i a favor
d’un referèndum vinculant, al que, infruc-
tuosament, vam proposar posar data.
Però hi ha altres consideracions que els ciu-
tadans s’han de plantejar a l’hora de diposi-
tar el seu vot: aquests dos anys, ICV ha pro-
posat una llei per garantir una renda mínima
per a les persones sense ingressos; ha
defensat l’escola pública de qualitat i el man-
teniment de la sisena hora, i la dació en
pagament de la vivenda hipotecada, al
Parlament i al carrer; ha presentat iniciatives
per una fiscalitat més justa i contra l’econo-
mia especulativa; ha impulsat comissions
d’investigació de les entitats financeres, de
denúncia de les participacions preferents o
per arribar fins al final dels nombrosos cas-
sos de presumptes irregularitats a l’àmbit de
la sanitat, al Palau de la Música, etc.
Contràriament al que els pregoners del neoli-
beralisme més exacerbat mantenen, no
som eixelebrats amb idees marcianes: pro-
posem solucions possibles i de dimensions
humanes; ens adrecem als treballadors i a
les classes mitjanes, però també a les
empreses, als autònoms, als comerciants, a
la gent de la cultura, als treballadors públics,
a tots els maltractats, per bastir un gran
acord que ens ajudi a superar la gran esta-
fa que signifiquen les polítiques d’austeritat
que estan ofegant l’economia. Els partits de
govern, el de Catalunya i el d’Espanya, ja
han dit per activa i per passiva que seguirien
amb la seva inútil obsessió per les retallades
i l’austeritat a qualsevol preu, mentre les
grans fortunes disparen els seus guanys
immorals. No ens hi resignem!

Israel Molinero
Martí Porter
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‘Dimarts 13 de novembre‘Dimarts 13 de novembre

‘Divendres 9 de novembre‘Divendres 9 de novembre

‘Dimecres 7 de novembre‘Dimecres 7 de novembre

a les 19.30h, a Can Ramos 
Inauguració de la  17a Edició del Voluntariat per la
Llengua a la Garriga. Xerrada a càrrec de Santiago
Cucurella, director de la FUMH
Organitza: Oficina de Català de la Garriga

‘Diumenge 11 de novembre‘Diumenge 11 de novembre

‘Dijous 15 de novembre‘Dijous 15 de novembre

a les 12.30h, a l’església de la Doma
Concert de Tots Sants
Organitza: Societat Coral l’Aliança i Orquestra Municipal de la
Garriga

‘Dijous 8 de novembre‘Dijous 8 de novembre al matí, des de l’escola Tagamanent
Caminada del Tagamanent a Tagamanent
Organitza: Escola Tagamanent

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time ““The Naughty Pancake” amb Cambridge
School 
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

‘Dissabte 10 de novembre‘Dissabte 10 de novembre

a les 18.30h, a Can Ramos
“Els valors culturals dels arbres de la Garriga”. Aula
mediambiental i sostenibilitat. a càrrec del Dr. Josep Gordi,
geògraf (Universitat de Girona).Preu: 25€ (socis del Centre
Excursionista, 20 €). Inscripcions a la FUMH
Organitza: FUMH

a les 17h, a la  a la sala polivalent dels baixos de la
Biblioteca
Dia Internacional contra la violència de gènere. Taller “Ni
tan comprensives ni tan segurs”, a càrrec d’Alba Garriga,
Psicòloga 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17.30h, al Casal de Joves 
Mercat d’intercanvi
Organitza: Casal de Joves

‘Dijous 1 de novembre‘Dijous 1 de novembre

a les 16h, a  l’Asil Hospital 
Castanyada Popular 
Organitza: CEG

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

a les 20h, a la sala noble de Can Raspall
Pedres, aigua i terròs. Cicle de conferències
sobre el patrimoni local. Xerrada  “El rec monar i
altres recs històrics garriguencs”, a càrrec de
l’historiador Jaume Oliver
Organitza: Ajuntament de la Garriga

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

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

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

a les 9.30h, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-Aliment10

‘Dilluns 12 de novembre‘Dilluns 12 de novembre

Impresentable weekend
a les 11.30h, a la carpa de la pista n. 1
Taller de lindy hop, concert vermut, botifarrada i tallers de jazz,
aerials i balboa. ball amb DJ
Organitzen: Impresentables Hoppers la Garriga amb la col·laboració
de l’Ajuntament de la Garriga

a les 17.30h, al Casal de Joves 
Stop – Motion
Organitza: Casal de Joves

‘Dimecres 14 de novembre‘Dimecres 14 de novembre

a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Orlando, de Virginia Woolf
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

Impresentable weekend
a les 20.30h, al Teatre de la Garriga el Patronat Teatre “Ser o
no ser”
a les 22h, a la carpa de la pista n. 1
Sopar, Concert en directe amb Hot Swing Machine,
concurs Jack and Jill i ball amb DJ Ruben
Organitzen: Impresentables Hoppers la Garriga amb la
col·laboració de l’Ajuntament de la Garriga

‘Dissabte 10 de novembre‘Dissabte 10 de novembre

a les 18h, a la sala de Plens
Reunió informativa sobre l’ampliació del Parc del
Montseny com a reserva de la Biosfera 
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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a les 18.30h, a Can Ramos
“Els valors culturals dels arbres de la Garriga” 2a part.
Aula mediambiental i sostenibilitat. a càrrec de Josep Gordi
Organitza: FUMH

‘Divendres 23 de novembre‘Divendres 23 de novembre

a les 8h, des de Can Queló
XII Caminada popular. Recorregut de 17Km
Organitza:CEG
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‘Diumenge 18 de novembre‘Diumenge 18 de novembre

‘Diumenge 25 de novembre‘Diumenge 25 de novembre

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Blancaneus i els 7 nans”, a càrrec de
Gerard Agustín i Xavier Vilaró 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

‘Dimecres 28 de novembre‘Dimecres 28 de novembre

‘Dissabte 17 de novembre‘Dissabte 17 de novembre

‘Dilluns 19 de novembre‘Dilluns 19 de novembre

a les 20h, a Can Raspall
Pedres, aigua i terròs. Xerrada “Conservació de varie-
tats locals d’horta a la Garriga: situació actual i perspec-
tives de futur”, a càrrec de l’ambientòleg Jordi Puig 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17.30h, al Casal de Joves
Torneig FIFA
Organitza: Casal de Joves

a les 18h, al Teatre de la Garriga
Espectacle familiar: El petit Dalí 
Organitza: Pati mòbil i Ajuntament de la Garriga

a les 17h, a la plaça de l’Església
Dia int. contra la violència de gènere.Taller de patchwork
Organitza: Dones d’Ara

‘Dimarts 20 de novembre‘Dimarts 20 de novembre

a les 18h, a l’Esglesia Parroquial
Concert de Sta Cecília amb les corals del poble
Organitza: Escola Municipal de Música

a les 9h, als col·legis electorals
Eleccions al Parlament de Catalunya
Organitza: Junta electoral

‘Dissabte 24 de novembre‘Dissabte 24 de novembre

‘Dijous 22 de novembre‘Dijous 22 de novembre

a les 11.30h, a la sala de kàrate del pavelló de Can Noguera
Dia int. contra la violència de gènere. Taller “Defensa
Personal per a Dones”, a càrrec de la Policia Local.
Inscripció prèvia a pilagarriga@ajlagarriga.cat, al 93.871.90.95
i a l’oficina de Serveis Socials
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19h, a la Sala de Plens
Ple municipal. Lectura del manifest contra la Violència
de Gènere al final de la sessió
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17h, a la sala polivalent dels baixos de la Biblioteca
Dia internacional contra la violència de gènere. Taller “Ni
tan comprensives ni tan segurs” 2a part, a càrrec d’Alba
Garriga, Psicòloga 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Divendres 30 de novembre‘Divendres 30 de novembre

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
T'en fais pas! Viens à Montparnasse! a càrrec de
l’Associació Roda Fetillera
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17.30h, al Casal de Joves
Dia inter. contra la violència de gènere. Tarda de conya
Organitza: Casal de Joves 

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Dia internacional contra la violència de gènere. Presentació
del llibre ¿Quién duerme a mi lado? de Begoña Serra
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20h, a la Sala d’Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició “Vaixells del món”, de Jaume
Oliver Viñas. Fins el 9 de desembre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12h, a Can Ramos
Concert de Santa Cecília 
Organitza: Aula de Música Moderna i tradicional FUMH

a les 17h, a la plaça del Silenci
Activitats infantil per celebrar Santa Cecília. Concert de
l’alumnat de piano (19h) 
Organitza: Escola de Música

a partir de les 19h, al  bar Tramonto
Estrena de la pel·lícula documental Aran in edit, amb
Adrià Pérez de Rozas, un dels seus protagonistes. 
Organitza: Bar Tramonto amb la col·laboració del CEG

a les 9h, a les places del centre
Fira d’entitats esportives
Organitza:Ajuntament de la Garriga

a les 19h, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvització. 
Organitza: Associació Relats de l’Alzina

a les 19h, al Teatre de la Garriga
Teatre: El marit de la Marina és mariner
Organitza: El grup de teatre Esplai

a les 21h, al Teatre de la Garriga
Presentació del CD Avions de Paper
Organitza:Associació Rondalla Puiggraciós

‘Dimarts 27 de novembre‘Dimarts 27 de novembre
a les 17h, a la sala polivalent dels baixos de la Biblioteca
Dia int. contra la violència de gènere. Xerrada sobre la vio-
lència de gènere en la parella a càrrec d’Alba Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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Com neix ¿Quién duerme a mi lado?
Les situacions de violència de gènere encara provoquen molta
por, molta culpa, molta vergonya. Continua sent un tema tabú,
quelcom que queda reduït a l'àmbit domèstic i que es pateix en
silenci. A ¿Quién duerme a mi lado? esbosso una teoria pròpia
d'abordar la violència de gènere i, de fet, el llibre neix a partir d'un
assaig que espero publicar en breu. L’eix d’aquesta teoria és que
tots i totes som agents socialitzadors, agents de canvi. 
És primordial que la societat deixi de tenir por de parlar de les
relacions abusives i conegui tots els factors que hi intervenen.
Tan sols així, totes i tots ens podrem implicar en aquest canvi
social. Al llibre, les persones lectores trobaran històries d’al-
tres persones, perquè la violència de gènere es pot donar a
qualsevol classe social, no coneix nivells culturals ni econò-
mics. I penso que la imatge de la violència de gènere associa-
da a problemes econòmics, d'alcohol o de drogues és un mite
que s'ha de trencar. 
Durant anys, ha estudiat l’origen del patriarcat i dels este-
reotips de gènere a diversos països. Què ha descobert?
La societat patriarcal garanteix la supremacia de l'home sobre
la dona i es sustenta en els anomenats estereotips de gènere.
Aquests no són altra cosa que les diferents expectatives que
tenim de les persones segons el seu sexe. I tenen una base
cultural: no és al mateix ser dona a l'Extrem Orient que al nos-
tre país. Tant homes com dones som víctimes de la societat
patriarcal, perquè se'ns nega la llibertat personal d'escollir les
nostres identitats, tant femenines com masculines. Adonar-se
de la influència que tenen els estereotips de gènere i revisar-
los és clau en l'eradicació de la violència de gènere.
Diu que cal apostar per nous models de masculinitat... En
què consisteixen aquests nous patrons?
Hi ha molts homes que no se senten identificats amb el model
hegemònic de masculinitat, aquest home fort i competitiu. Són
homes que, per tal que la societat no els qüestioni la masculi-
nitat, han d'amagar la seva verdadera personalitat, ja que són
sensibles, els agrada parlar del seu món interior, se senten
exclosos si diuen que no els agrada el futbol o no riuen els acu-

dits masclistes. Són els que, des de grups com Sopa de
Hombres o l’Asociación de Hombres por la Igualdad de
Género (AHIGE), busquen noves maneres de ser homes.
Això, de fet, equival a  defensar la llibertat de cada home a
construir la seva masculinitat. 
Fa referència al “doble discurs” de l’home modern. Quin
és aquest discurs?
Aquest "doble discurs" el tenim tant les dones com els
homes i fa referència a una contradicció entre el que pen-
sem i el que fem. Canviar un model de relacions porta
generacions. Així, per exemple, els homes poden parlar d'i-
gualtat i d'implicació en les tasques de la llar però, a la
pràctica, no és quelcom que tinguin assumit. També m'he
trobat dones que es queixen que les seves parelles no les
ajuden a casa i que, en canvi, no castiguen els fills per no
endreçar l’habitació perquè "ja se sap, són nois!". Hem de
superar aquesta contradicció.
Assegura que hi ha una revolució masculina pendent...
El lema de l’AHIGE diu: "Cada home és una revolució interior
pendent”. I hi coincideixo plenament. Un dels eixos fonamen-
tals per acabar amb la violència de gènere és que l'home s'a-
doni que també és una víctima d'aquest estereotip de gènere
masculí. Que vegi que aquest estereotip li impedeix desenvo-
lupar tota la seva part afectiva i emocional, que se li imposa
una manera de ser que, sovint, no acaba de sentir com a prò-
pia. La revolució interna passa perquè l’home accepti la seva
vulnerabilitat i les seves emocions.
Quin és el camí per eradicar la violència contra les dones?
Que la violència de gènere deixi de ser un tema tabú, que
poguem parlar-ne obertament. Cal conèixer la seva comple-
xitat i anar prenent consciència que tots i totes podem propi-
ciar aquest canvi cap a una societat igualitària. Per a mi, el
camí està en l'educació de la població més jove i en la ree-
ducació d’adults, homes i dones. Hem de ser capaços de
revisar els estereotips de gènere, connectar amb les emo-
cions i desenvolupar la nostra empatia.

BEGOÑA SERRA, psicoterapeuta especialitzada en temes de gènere
És autora de la novel·la ¿Quién duerme a mi lado?, que presentarà  el proper 22 de novembre a les vuit del vespre a la Biblioteca

Begoña Serra (Barcelona, 1968) és psicoterapeuta especialit-
zada en temes de gènere i màster en Anàlisi Transaccional i
Teràpia Transpersonal. És membre de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere i professional de l'Acord
Ciutadà per una Barcelona lliure de Violència Vers les Dones.
Compagina la consulta particular amb conferències i tallers de
creixement personal. Properament crearà una escola de
pares i mares a la Garriga, on viu des de fa un temps. 
És autora dels llibres Una segunda oportunidad i ¿Quién
duerme a mi lado?, que presentarà  el 22 de novembre amb
motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.  

“La violència de gènere es pot donar a qualsevol classe social”

Begoña Serra ha estudiat els orígens del patriarcat i els estereotips de gènere. 
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