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E n  p o r t a d a

El Cinema Alhambra reobre les seves portes 
La festa d’inauguració va presentar el programa de Combinats

El Cinema Alhambra, considerat 
un dels últims cinemes de poble 

de Catalunya, va reobrir les seves 
portes el 29 d’agost passat amb una 
festa molt especial a la qual hi van 
assistir autoritats locals i el conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell. Durant 
l’acte es va voler homenatjar totes 
les persones que ho han fet possible, 
des de l’Ajuntament als propietaris, 
passant pels mecenes i les empreses 
i acabant, sobretot, pels membres del 
Cineclub. La reinauguració del cine-
ma, que va haver de penjar el cartell 
d’entrades exhaurides, es va comple-
tar amb l’estrena de la pel·lícula “El 
niño”, de Daniel Monzón. D’aquesta 
manera es posava punt i final a prop 
de deu mesos de tancament i a 

Opinió dels grups polítics:

CIU: “No calen massa paraules per expressar la satisfacció de pertànyer a un poble que ha aconseguit salvar el 
seu cinema centenari. I a l’hora reivindicar la cultura com a patrimoni de tots”.
Acord: “La reobertura del cinema Alhambra és una excel·lent notícia per la Garriga i per tot el sector cinematogrà-
fic. Gràcies a la col·laboració pública i privada, institucional i social, ha estat possible que el nostre cinema centena-
ri estigui en condicions de reinventar-se i seguir endavant. Li desitgem el millor i esperem gaudir-ne molts anys!”
SI: “Desitgem que el cinema Alhambra esdevingui un important punt social i cultural del poble i que formi part de la 
memòria col·lectiva durant molts anys més”.
PSC: “Que el nostre cine torni a aixecar el teló i fer-ho amb la gran implicació dels ciutadans, és una gran noticia 
per la vida cultural i social de la Garriga. L’Alhambra ens torna a fer reviure grans històries.”
ICV: “La reobertura del cinema Alhambra és una de les notícies més esperades de l’any. La dedicació del Cine 
Club i les aportacions de molts ciutadans, entitats, empreses i institucions es mereixien aquesta reobertura. Ara és 
el moment de gaudir anant al cinema i de sentir-se orgullosos de tenir un dels pocs cinemes amb història i que a 
sobre programa bon cinema!. Un poble amb cinema és un poble més ric!”.
PP: “Contents de tornar a tenir al nostre cinema amb les seves noves reformes. Seguirem gaudint de moltes i mol-
tes pel·lícules més. Cinema Alhambra, el nostre cinema”.

més d’un any de campanya per tal 
d’aconseguir els diners necessaris 
per adaptar la sala i per comprar un 
projector digital, dos dels requisits 
claus perquè l’emblemàtic cinema no 
hagués de tancar.
Segons el Cineclub la Garriga, àni-
ma de la campanya SOS Alhambra 
“L’acció es pot considerar un verita-
ble èxit col·lectiu que ha posat a pro-
va no només als amants del cinema 
sinó a tots els ciutadans del nostre 
poble.”.  

Els Combinats
Tal i com es va explicar a l’acte de 
reinaguració, la sala vol ser un espai 
polivalent on no només es projectin 
pel·lícules sinó on també es puguin 

realitzar altres activitats relaciona-
des amb el cinema. Amb aquesta 
intenció, s’han programat diferents 
sessions sota el títol “Els combinats 
de l’Alhambra”. Dins d’aquest cicle, 
el setembre passat es va programar 
una Saturday night fever amb la pro-
jecció de la cinta i l’actuació de DJ’s, 
una sessió especial d’Open Win-
dows i un visionat de Gremlins amb 
l’actuació dels Artristras. De cara a 
l’octubre ja hi ha prevista una altre 
activitat, els dies 18 i 19, que comp-
tarà amb la participació de l’escola de 
ball Tukupracum i la projecció de la 
pel·lícula Cantando bajo la lluvia.
A més, el cinema ha creat un web 
amb les novetats i la cartellera set-
manal: www.cinealhambra.com.
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Seguretat per a la gent gran
265 persones gaudeixen de la teleassistència

265 persones grans de la Garriga 
gaudeixen del servei de teleassis-

tència, segons l’informe del servei lo-
cal (SLT) i la Diputació de Barcelona 
de desembre de 2013.
La teleassistència domiciliària és un 
servei que s’adreça a persones d’edat 
avançada o amb invalidesa que po-
den viure sols però que necessiten 
d’una atenció continuada.  Amb un 
aparell a casa estan permanentment 
connectats amb un centre que ges-
tiona les consultes i, si és necessa-
ri, activa un protocol d’urgències. En 
aquest sentit, durant l’any passat es 

van gestionar 166 emergències, 10 
més que al 2012. El servei també té 
una unitat mòbil, que va realitzar, du-
rant el 2013, 84 intervencions. L’11% 
van ser per atendre emergències, el 
40% per realitzar seguiments psico-
socials i el 47% per realitzar interven-
cions tècniques urgents.
D’altra banda, des del SLT es va rea-
litzar, l’any 2013, 296 visites en 164 
domicilis, la majoria d’elles de segui-
ment. 
Les persones que hi estiguin interes-
sades poden sol·licitar més informació 
als Serveis Socials de l’Ajuntament.

Es celebra el dia de la Salut Mental
L’entitat El Far organitza una xerrada

Inteligència emocional

Ajuts de menjador

Les AMPA de la Garriga i 
l’Ajuntament organitzen el 24 
d’octubre i el 7 de novembre un 
taller d’Intel.ligència Emocional 
adreçat a les famílies. Sota el 
títol “Preparar amb els nostres 
fills i filles, el dia de demà” es 
vol compartir experiències i 
donar eines per reconèixer les 
emocions i aprendre a gestio-
nar-les per millorar la relació 
entre pare / mare i fill / filla. Els 
interessats s’han d’inscriure a 
l’ Àrea d’Ensenyament, trucant 
93 860 59 90 o scomas@ajla-
garriga.cat.

Al web municipal www.lagarri-
ga.cat podeu consultar la llis-
ta de les beques de menjador 
escolar elaborada pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
Els ajuts poden ser del 50%, 
és a dir que l’infant gaudeix 
d’un ajut de 3,10 € per cada dia 
lectiu durant tot el curs o del 
100% i llavors se li paga 6,20 
€ per cada dia lectiu durant tot 
el curs.

4

L’associació El Far celebrarà el 
Dia de la Salut Mental amb una 
xerrada, el proper 24 d’octubre, 
sobre com es poden recuperar 
les persones amb un trastorn de 
salut mental. L’activitat comptarà 
amb un petit concert. Aquesta 

associació va rebre, el passat 
20 de setembre, la visita de la 
consellera Neus Munté, que va 
poder comprovar la tasca que 
realitzen a una de les casetes 
dels mestres que els ha cedit 
l’Ajuntament.

600 euros per Oncovallès
La caminada solidària per On-
covallès, que es va fer el 28 de 
setembre passat, va recollir 600 
euros. Els participants, que van 
sortir de la plaça de l’Església, 
van fer un recorregut suau que 
passava pel Passeig i el Malhi-
vern. Oncovallès és la Funda-
ció d’Ajuda Oncològica que té 
cura dels malalts de càncer els 
seus familiars a la Garriga.

N o t í c i e s
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Segon curs amb tarifació social
Enguany s’hi afegeixen l’EMAD i l’EME

ranteix que l’alumnat pugui seguir 
estudiant i gaudint de la formació de 
qualitat que es dóna des dels centres 
municipals.  A més, a totes les esco-
les també s’ofereixen altres tipus de 
descomptes com el de jubilats i el fa-
miliar per a més d’una matriculació al 
mateix centre.
Prop de 1000 alumnes assisteixen 
aquest curs 2014-2015 a les diferents 
escoles municipals.   

L’Ajuntament de la Garriga ha es-
tat pioner en implantar la tarifació 

social als seus centres educatius. 
Aquest és el segon curs que s’aplica 
a l’Escola Bressol Municipal Les Ca-
liues  i el primer que es fa a l’EME i a 
l’EMAD.  Aquest programa permet a 
les famílies obtenir descomptes del 5 
al 30% en les quotes mensuals, tenint 
en compte la renda familiar.  D’aquesta 
manera, des de l’Ajuntament es ga-

Oferta educativa al Centre de Visitants
Organitzen activitats i tallers per a les escoles

El Centre de Visitants comença el 
nou curs escolar amb la presen-
tació d’un dossier de serveis edu-
catius amb activitats destinades a 
tots els cicles de formació.
El programa vol reforçar la dina-
mització i la difusió de l’oferta tu-
rística i patrimonial del municipi 
des de la vessant educativa i pe-
dagògica. En aquest sentit, la pro-

posta va dirigida a grups escolars 
provinents de la Garriga i a grups 
que visitin el municipi i vulguin 
aprofundir en el seu coneixement.
Partint de la història, l’art o la na-
tura, s’organitzen, per exemple, 
tallers per educació infantil que, 
sota el títol de “Sons i aromes de 
la Història” o “Textures de la Ga-
rriga”, traslladen l’alumnat a dife-
rents èpoques històriques a través 
d’un viatge sensorial.
Per als més grans s’ofereix, per 
exemple, un taller d‘arqueologia o 
un d’escriptura antiga que es com-
plementen amb visites guiades ja 
sigui al jaciment de Can Terrers, a 
l’església de la Doma o a la zona 
de Rosanes.
Tota l’oferta educativa es pot 
descarregar al web municipal 
www.visitalagarriga.cat.

Aniversari a la FUMH

L’EMAD surt al carrer

L’Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH, que cele-
bra 10 anys aquest curs 2014-
2015, tindrà com a lliçó inaugu-
ral una conferència de Salvador 
Cardús sobre El país que volem 
fer. La xerrada s’impartirà el dia 
7 d’octubre, a les 18.30h al Tea-
tre de la Garriga- El Patronat. 
L’Aula organitza periòdicament 
conferències per posar a l’abast 
de tothom disciplines tan diver-
ses com són la història, la so-
ciologia, l’economia, la música, 
la medicina i la pintura, entre 
altres.

El 17 i 24 de setembre passat, 
l’EMAD va tornar a sortir al car-
rer per mostrar la seva oferta 
de tallers d’expressió plàstica. 
Professorat del centre va mos-
trar en què consisteixen les 
activitats dirigides a infants i 
joves. Pel que fa als cursos per 
a adults enguany se’n farà un 
de nou sobre iniciació a la rajo-
la catalana i als murals. Podeu 
consultar al web municipal els 
horaris i disciplines. 

Guanyador Beca de la Caixa

Adrià Valverde, alumne de 
gràfica publicitària de l’EMAD 
és el guanyador de la Beca 
Connecta’t al Disseny.  La seva 
proposta gràfica ha estat es-
collida per ser la imatge de les 
convocatòries del programa 
“Connecta’t” del Carnet Jove de 
la Caixa per l’any 2015.  
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Jornades per a emprenedors
Serviran com a cloenda del programa 

sobre com fer un pla d’empresa, 
com buscar finançament o com fer 
el guió d’Elevator Pitch (ven la teva 
idea  en 1 minut), volen donar ins-
truments per poder utilitzar només 
acabar les jornades. Les sessions 
també comptaran amb la presenta-
ció de dues experiències emprene-
dores de persones de la Garriga i de 
les Franqueses, que poden servir 
d’exemple. 
Aquest programa, que ha comptat 
amb 5 sessions en les quals han par-
ticipat més de 100 persones, forma 
part de la voluntat de l’Ajuntament 
de potenciar l’emprenedoria i millo-
rar l’ocupació del municipi.  

Durant aquest mes d’octubre,  
el “Servei d’Emprenedoria” i 

l’“Emprèn Jove” organitzaran dues 
activitats. En primer lloc, una nova 
sessió del programa mensual de for-
mació. Els dies 14 i 16, Jordi Puigde-
llívol  explicarà com fer evolucionar 
les idees perquè puguin esdevenir 
un negoci. 
I en segon lloc, organitzaran unes 
jornades, el 28 i 29 d’octubre, que 
serviran de cloenda del programa 
de suport a l’emprenedor d’aquest 
any. Aquestes jornades, que es rea-
litzaran de manera intensiva matí 
i tarda, volen donar eines pràcti-
ques a través de tallers. Activitats 

Setembre farcit d’activitats molt diverses 

Durant el mes de setembre, la Garri-
ga ha estat farcida d’activitats de tot 
tipus. Garriguencs i garriguenques 
han sortit al carrer per participar a 
la bicicletada de la Setmana de la 
Mobilitat Segura i Sostenible, a les 
Jornades Europees de Patrimoni, a 
la Botiga al Carrer, a la concentra-
ció de cotxes clàssics del Rally la 
Garriga-Puigcerdà o la competició 
d’enganxes, entre d’altres.

Subvencions per rehabilitar 

La Generalitat ha obert con-
vocatòria per subvencionar la 
rehabilitació d’edificis d’ús re-
sidencial.  Són subvencions 
destinades a obres de conser-
vació o per realitzar ajustos 
d’accessibilitat en aquells edi-
ficis que tinguin una antiguitat 
anterior a l’any 1981 i dispo-
sin dels certificats legals. La 
convocatòria per a actuacions 
d’accessibilitat acaba el 15 
d’octubre i per la resta d’accions 
el 14 de novembre. Podeu tro-
bar més informació al web mu-
nicipal www.lagarriga.cat



El Garric
Núm.129 . octubre 2014

7

Mainasons i Kòmix, al Teatre
També actuarà la Coral Americantus

i l’Esbart Joaquim Ruyra que convi-
da a reflexionar “sobre el passat, el 
present i, sobretot, el futur del país” 
a través de la dansa, la música i la 
poesia visual. 
El teatre arribarà de la mà de la 
companyia garriguenca Kòmix que 
presenta l’obra 8 Dones (dia 18), on 
barregen l’intriga, la comèdia i la tra-
gèdia.
I tancarà el mes d’octubre el grup 
garriguenc Mainasons (dia 26). La 
Nia, la Mel i en Ton, acompanyats de 
tota la banda, tornen a oferir el seu 
espectacle de ball teatralitzat amb 
adaptacions de cançons populars ca-
talanes. 

La programació del Teatre de la 
Garriga-El Patronat comptarà amb 

quatre espectacles durant aquest 
mes d’octubre, tres dels quals són 
d’artistes locals. 
En primer lloc, actuarà la Coral Ame-
ricantus (dia 4) que presentarà el seu 
espectacle Tangcoral amb la seva 
particular adaptació d’obres de Carlos 
Gardel, Enrique Santos i Astor Piaz-
zolla. El concert es fa conjuntament 
amb el solista Rodolfo Jäger i el gui-
tarrista Guillermo Gomez Alvarez. 
El dia 12, l’escenari serà per 
l’espectacle DAD.EXE-Dret a decidir, 
executable, un treball conjunt de la 
Cobla Catalana dels Sons Essencials 

Trobada d’amants de Tintín
Es faran tallers sobre el popular còmic

La Garriga acollirà el proper diu-
menge 19 d’octubre la Xa edi-
ció de la Trobada Tintinaire de 
Catalunya. Des de primera hora 
del matí, la plaça de Can Dachs 
s’omplirà de paradetes, tallers 
i xerrades. També es preveu 
instal·lar un espai de lectura i pro-
jectar alguna de les pel·lícules. 
Fins ara aquesta jornada s’ha or-
ganitzat a municipis com Barcelo-
na, Palma, Ripoll, Terrassa i Valls, 

entre d’altres.
La trobada està organitzada per 
l’Associació 1001, que compta 
amb 400 associats. Des de fa deu 
anys, aquesta entitat es dedica a 
divulgar i estudiar l’obra d’Hergé. 
També han pres el compromís de 
preservar i catalogar el patrimoni 
tintinaire català. Enguany es com-
pleix 50 anys del primer exemplar 
en català, Les joies de la Castafio-
re, traduït per Joaquim Ventalló.

La ràdio presenta temporada

L’emissora municipal Ràdio Si-
lenci (107.4 de la FM), presentarà 
la seva nova temporada el diven-
dres 10 d’octubre a tres quarts 
de vuit de la tarda a l’auditori de 
l’Escola de Música Josep Ayme-
rich. El periodista i veí de la Ga-
rriga David Bassa, que treballa a 
El matí de Catalunya Ràdio, apa-
drinarà la temporada 2014-2015, 
que aposta un any més per la 
informació de proximitat, amb un 
informatiu diari que s’emet a dos 
quarts de tres i a dos quarts de vuit 
de la tarda. A més, els dimecres, 
l’alcaldessa de la Garriga, Meri-
txell Budó, seguirà responent en 
directe les preguntes dels veïns 
del municipi. Entre les novetats 
de la temporada hi ha programes 
d’esport local, d’humor irreverent 
i una agenda setmanal amb els 
actes més destacats del cap de 
setmana. En total, la nova graella 
inclou una trentena de propostes 
diferents.

Exposició d’intercanvi

A partir del 5 d’octubre i fins el 30 
de novembre es podrà veure a 
la Fundació Fornells-Pla i Conxa 
Sisquella l’exposició “Equidistàn-
cia. Un intercanvi d’artistes suecs 
i de la Garriga”. La mostra d’onze 
artistes suecs i onze artistes cata-
lans ja es va poder veure durant 
l’estiu passat al Läckö Castle –Li-
dköping de Suècia. Aquesta és la 
primera de les activitats que, sota 
el títol Suècia a la Garriga, orga-
nitza aquesta tardor, la Fundació. 
A més de la mostra plàstica, es 
farà un concert de música nòrdica 
el proper 22 d’octubre, una xe-
rrada i la projecció del film Sara-
banda el novembre i una lectura 
dramatitzada al desembre.
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La Garriga ja té un punt de càrrega elèctric
Està situat al costat del Centre de Visitants 

Ampliació del Parc del Montseny

Des del 17 de setembre passat, la 
Garriga ja té un punt de càrrega 

de vehicles elèctrics situat a la carre-
tera Nova, al costat del Centre de Visi-
tants. El servei és gratuït i a diferència 
d’altres punts, no cal tenir una targeta 
específica sinó que s’activa a través 
d’un codi QR.
A cada punt de càrrega hi ha un codi 
d’aquest tipus, que un cop escanejat, 
permet inscriure’s al servei, que ges-

tiona Estabanell. 
L’empresa, que ja té un punt a Grano-
llers i un altre a Tona ha deixat clar que 
no és una aposta comercial sinó de fi-
losofia i preveu que el puguin utilitzar 
una desena d’usuaris.
Aquest nou servei és fruit del conveni 
signat entre l’Ajuntament de la Garri-
ga i l’empresa Estabanell, pel qual es 
comprometen a realitzar accions vin-
culades amb la sostenibilitat energèti-

ca i a favor de la mobilitat elèctrica.
Aquesta és una de les actua-
cions que està portant a terme 
l’Ajuntament, que des del 2012 
està adherit al Pacte d’Alcaldes de 
la Unió Europea. En aquesta línia, 
el consistori bonifica l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica pels 
cotxes elèctrics i ja té un vehicle 
d’aquest tipus dins la seva flota de 
neteja. 

Durant els propers mesos, es por-
tarà a terme la segona fase del 
projecte de neteja i manteniment 
del riu Congost  al tram de llera 
de 1.000 metres comprès entre el 
pont del carrer de Moranta i el pas-
seig del Congost. L’objectiu és re-
forçar els talussos i plantar espè-
cies autòctones de ribera, com els 
salzes i els freixes.  En aquest ma-
teix tram l’any passat es van era-

dicar les plantes invasores, retirar 
residus contaminants i col·locar 
tanques per millorar la seguretat 
dels vianants. 
D’altra banda, també s’actuarà al 
marge esquerre del riu Congost 
entre el carrer de camp Cirés i 
el pont de Can Noguera i al  que 
hi ha entre el pont del carrer La 
Doma i la resclosa del centre de 
visitants de la Garriga.

La Diputació de Barcelona i la 
Generalitat van firmar, el 22 de 
setembre passat, un conveni que 
permet ampliar el Parc Natural del 
Montseny més d’un 50%. Aquesta 
ampliació pretén garantir la con-
servació dels valors naturals i cul-
turals de tot l’àmbit. 
El conveni també preveu apos-
tar per dinamitzar l’economia de 
la zona, tot aportant turisme d’alt 
valor afegit i activitats agroeconò-
miques respectuoses amb el medi 
natural. 
La iniciativa preveu donar un im-
puls a l’economia verda.
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15 anys de l’associació La Garriga Societat Civil
Ho celebra amb unes jornades sobre autogovern a la Torre del Fanal

L’entitat La Garriga Societat Civil 
organitzarà del 10 al 12 d’octubre 

unes jornades per celebrar el seu 15è 
aniversari. Sota el títol de Diàlegs per 
la defensa del territori i l’autogovern, 
volen generar un espai en el que 
es posi de manifest la necessitat de 
seguir creant vincles i dinàmiques 
d’intercanvi i cooperació. Comptaran 
amb la presència de Gloria Muñoz, 
Francisco López i Jaime Garcia, tres 
persones de trajectòria reconeguda 
pel seu compromís en la defensa pels 

drets dels pobles i la cultura de la 
Pau. També hi participarà l’alcaldessa 
de la Garriga i Presidenta del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolu-
pament, Meritxell Budó, el Doctor en 
Dret, Marco Aparicio Wilhelmi, el fotò-
graf Francesc Parés i el president de 
la revista ONGC, Francesc  de Dal-
mases. 
La celebració es completarà amb ex-
posicions, concerts i uns seminaris de 
debat oberts a estudiants i professorat 
en diferents universitats catalanes. 

Inauguració del nou edifici de l’Asil 
Permet ampliar les places residencials

L’Asil Hospital va inaugurar el seu 
nou edifici el 20 de setembre pas-
sat amb la presència de la conse-
llera de Benestar Social i Família 
de la Generalitat, Neus Munté.  
Durant la festa d’inauguració, auto-
ritats, familiars i residents van po-
der visitar les noves instal·lacions 
que després de 3 anys d’obres per-
meten ampliar les places residen-
cials i de centre de dia de l’Asil. 
Ara, el centre disposa d’un total 
de 123 places residencials i 35 

d’atenció diürna a més de noves 
sales i espais comuns. El nou edi-
fici, que està situat a l’antic Centre 
d’Assistència Primària del carrer la 
Doma,  té 1.280 m2 i està distribuït 
en tres plantes. 
Més de 400 persones van assistir a 
la festa d’inauguració, que va comp-
tar amb la participació de la colla de 
Geganters i Grallers i de l’associació 
Sardanista que va organitzar una 
ballada de sardanes amb la cobla 
Els Lluïsos de Taradell.

Consell de cooperació

Coincidint amb la visita que ha de 
fer per assistir als Diàlegs per la 
Defensa del territori i l’autogovern, 
Jaime Garcia Leyva,  assistirà al 
Consell de Cooperació municipal 
que se celebrarà el proper dia 9 
d’octubre a les 8 del vespre a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament.  Du-
rant la sessió, oberta al públic ge-
neral, presentarà una valoració del 
projecte que l’Associació Kahua 
Sisiki, de la qual és membre, 
desenvolupa a Guerrero (Mèxic). 
Aquest projecte que gestiona con-
juntament amb l’Associació la Ga-
rriga Societat Civil i que promou 
l’autogestió d’aquesta zona mexi-
cana, es porta a terme gràcies al 
suport econòmic de l’Ajuntament 
de la Garriga. 

Des del seu naixement, La Garriga 
Societat Civil ha dut a terme iniciatives 
d’intervenció social en el terreny de la 
difusió i defensa dels drets humans, 
de l’intercanvi cultural i de la coopera-
ció internacional i local. D’especial re-
llevància ha estat l’organització de la 
Fira per Chiapas, que durant 10 anys 
s’ha celebrat a la Garriga amb molt 
d’èxit i la formalització, l’any 2003 de 
l’agermanament amb la zona nord de 
l’estat de Chiapas, Mèxic. 
Actualment LGSC, amb el suport del 
Consell de Cooperació de la Garri-
ga, participa en un  projecte educa-
tiu dissenyat per l’associació Kahua 
Sisiki amb seu a Xochihuehuetlán, 
amb l’objectiu de facilitar el desenvo-
lupament i cura del territori en la zona 
de la Muntanya a l’estat de Guerrero, 
Mèxic. L’entitat també forma part de 
l’assemblea del Casal Popular la To-
rre del Fanal.
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N o t í c i e s

Estudi estructural de Can Luna
Permetrà detectar les zones més afectades

L’Ajuntament està elaborant un 
estudi estructural de Can Luna 

per detectar quines zones de 
l’equipament estan en més mal estat i 
quines tenen  les condicions construc-
tives i l’estabilitat mínimes. D’aquesta 
manera es vol evitar que es torni a re-
petir l’episodi del passat més d’agost, 
quan es van esfondrar 116 m2 de 
teulada. Es creu que les filtracions 
d’aigua van fer malbé la fusta d’una 
de les encavallades que aguantaven 
les bigues i que el sostre va cedir. En 
el moment de l’ensorrament, no hi 
havia ningú a dins de la nau ni al pas-

seig del Congost, de manera que els 
danys només han estat materials.
Tot i l’estat d’aquesta part de l’edifici, 
Can Luna també té una part que està 
en bon estat ja que és més nova i 
està feta amb altres materials. És 
en aquesta part, on hi havia hagut el 
magatzem de la fàbrica, que ara està 
situat el magatzem municipal i el re-
bost d’aliments de Càritas. 
Paral·lelament a l’estudi estructural, 
la Diputació segueix realitzant el pla 
d’usos de l’equipament que mar-
carà les necessitats i les prioritats 
d’actuació dels propers anys. 

Signat el conveni amb Casal Popular
Gestionarà l’espai de la Torre del Fanal

Nova senyalització

Obres

Durant el mes d’octubre es 
començarà a instal·lar la nova 
senyalització vertical al muni-
cipi, que parteix del que marca 
el Pla director elaborat durant 
el primer semestre de 2014. 
Aquest Pla defineix com s’ha 
de senyalitzar i aplica criteris 
sobre el què s’ha de senyalitzar 
per no saturar els indicadors. 
Sobretot s’incideix en espais 
d’atracció turística, comercial i 
d’interès general i n’hi ha diri-
gits als vianants i d’altres per a 
vehicles.  

Durant els propers mesos es 
preveu que comenci el pro-
jecte de reasfaltat al municipi, 
que s’ha adjudicat a l’empresa 
AMSA. Els carrers on s’actuarà 
són concretament el carrer 
Ceràmica, Ramon Pasqual entre 
Anselm Clavé i Carretera Nova, 
Passatge Dachs, tres trams del 
Passeig, carrer Pere Fuster, ca-
rrer Can Xic Corder i carrer Fi-
gueral entre consell i carretera 
Nova. D’altra banda, ja estan 
a punt de finalitzar els treballs 
de remodelació del carrer de la 
Doma i St Francesc  per fer-los 
més accessibles als vianants i 
els que donaran continuïtat al 
Passeig Congost a l’alçada del 
carrer Can Noguera.  

El 8 de setembre passat es va fir-
mar el conveni pel qual “l’entitat 
del Casal Popular de la Torre del 
Fanal” serà la responsable de ges-
tionar l’equipament municipal de la 
Torre del Fanal. L’entitat, formada 
per un col·lectiu de persones que 
procedeixen d’altres entitats ja 
constituïdes i d’altres a títol perso-
nal, coordinarà les diferents acti-
vitats de caire cívic, social, cultu-
ral i de lleure, que es realitzin en 
aquest espai.

D’aquesta manera es formalitza la 
tasca d’aquest col·lectiu, que des 
de la primavera passada ja va co-
mençar a organitzar tallers, expo-
sicions, xerrades, concerts i dinars 
populars. 
Segons el conveni, l’Ajuntament 
assumeix el manteniment de 
l’edifici (neteja, aigua, electricitat, 
wifi...) i subvencionarà l’entitat per 
tal que pugui fer front a despe-
ses d’assegurances, realització 
d’activitats o personal de suport. 
Per aquest últim quadrimestre 
de l’any han rebut una subvenció 
econòmica de 2.500€.
El termini de vigència del conveni 
és de dos anys, prorrogable anual-
ment fins a un màxim de 4.
Ara el proper pas és aprovar un 
reglament d’ús elaborat de ma-
nera conjunta entre el Casal i 
l’Ajuntament. 
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Centenars de persones, a la concentració en contra del TC
Resposta massiva a la crida de l’Assemblea i Òmnium

La Garriga dóna suport a la Llei de Consultes
S’aprova en un Ple Extraordinari per 14 vots a favor i 3 en contra

El Ple de l’Ajuntament de la Garriga 
va aprovar per 14 vots a favor i 3 

en contra (PSC i PP) la moció de su-
port del món local a la llei de consul-
tes aprovada al Parlament i també al 
decret de convocatòria de la consulta 
del 9-N.
D’aquesta manera, l’Ajuntament es 
compromet a facilitar tots els instru-
ments necessaris perquè es pugui 
realitzar la consulta el proper 9 de 
novembre.
Durant el Ple, els portaveus dels di-
ferents partits van explicar el perquè 
del seu vot. En aquet sentit, Ferran 
Jiménez va demanar no ser l’únic 
que votés que no i Àlex Valiente del 
PSC va explicar que el seu vot era 
negatiu perquè “aquesta llei respon 
a una sola pregunta” i que, no podia 
abstenir-se tal i com li va demanar 

l’alcaldessa, perquè el vot estava de-
cidit en assemblea.
Per la seva banda, els regidors que 
van votar sí van coincidir en assenya-
lar que “era un dia històric i emocio-
nant” i van donar gràcies a les més 
de dues-centes persones que es van 
apropar a l’Auditori per donar-los re-
colzament. Israel Molinero d’ICV va 
demanar respecte per una “campan-
ya pacífica, argumentada i recolza-
da per milions de persones”. Josep 
Oliveras, visiblement emocionat va 
recordar el llarg camí recorregut ja 
que “cap de nosaltres ens pensàvem 
fa cinc anys que seríem on som i va 
demanar a Mas que segueixi sent va-
lent perquè no hi ha cap mal per voler 
decidir el nostre futur”. Una afirmació 
que va recollir la portaveu d’Acord 
Neus Marrodan que va afirmar que 

“la vida està feta de preguntes que 
demanen resposta i que l’autèntica 
democràcia és aquella que és ca-
paç de respondre-les”. Va acabar 
el torn de portaveus, l’alcaldessa 
Meritxell Budó que va afegir que cal 
seguir endavant i fer-ho bé per fer-
ho possible”. Budó va remarcar la 
unitat i el consens de la majoria de 
forces polítiques i va acabar amb 
un “No tenim por a les urnes”.
Al final de la votació, la sala va 
esclatar en aplaudiments i crits 
d’independència.
Es creu  que secundaran la llei i la 
consulta uns 600 consistoris, se-
gons l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) i l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència (AMI). 
El fet es comunicarà a l’estat es-
panyol, la Unió Europea i l’ONU.

Tot i la pluja que queia, centenars de 
persones es van concentrar el 30 de 
setembre passat davant l’ajuntament 
de la Garriga després que el Tribunal 
Constitucional espanyol hagués sus-
pès la llei de consulta i el decret de 

convocatòria del 9-N. D’aquesta manera, 
es responia, al igual que a altres pobles 
de Catalunya, a la crida de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i Òmnium per 
dur a terme mobilitzacions a les places 
dels ajuntaments catalans.

Durant l’acte, els manifestants van 
onejar senyeres i estelades i van 
cridar “visca Catalunya lliure”, “inde-
pendència” o “votarem”. L’alcaldessa, 
Meritxell Budó va agrair el suport ciu-
tadà i va reivindicar el dret dels cata-
lans a votar. Després, la coordinadora 
de l’assemblea catalana a la Garriga, 
Maria Coma, va llegir el manifest amb 
el qual es començava la campanya 
Ara és l’hora que “de manera festiva, 
il·lusionant, i decidida, vol implicar tota 
la ciutadania en la construcció d’un 
país nou, d’un nou Estat democràtic”.
L’acte va acabar amb la interpretació 
dels Segadors, seguit d’aplaudiments 
i crits d’independència.  
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E l  C o n s i s t o r i

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

Neus Marrodan, Albert Benzekry i
 Dolors Castellà

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

Estem en campanya pel Sí-Sí
Els regidors de la Garriga hem aprovat per 
una majoria aclaparadora el suport del mu-
nicipi a la Llei de consultes i al Decret de 
convocatòria a la consulta del proper 9 de 
novembre. Al ple extraordinari del dilluns 22 
de setembre vàrem ser catorze regidors a 
favor, i tres en contra, els que vàrem decidir 
posar en marxa els serveis municipals neces-
saris perquè els garriguencs i garriguenques 
puguem exercir el dret a vot i saber quin es-
tatus volem per Catalunya. El grup d’Acord 
Independentista de la Garriga va donar ple 
suport a la moció, i ara estem en campanya. 
Ara és l’hora d’exposar arguments i convèn-
cer el màxim de ciutadans per una opció o 
altra. Els partidaris del No, en canvi, no volen 
ni tan sols jugar al joc democràtic per aclarir 
les discrepàncies respectant la voluntat de 
la majoria. Volen vèncer sense convèncer i 
imposar la seva opció: vulneren els principis 
elementals de les societats contemporànies. 
Els del Sí-sí volem que tothom voti perquè 
creiem que aquesta és la millor opció per la 
Garriga i pel país. Els regidors patim dia a dia 
les deficiències de l’estructura administrativa 
d’Espanya, tant pels límits pressupostaris que 
se’ns imposen com per la laminació de com-
petències que es practica sense cap mena 
de mirament des de fa dècades. La darrera 
estocada és el projecte de la Llei de racio-
nalització i sostenibilitat local (LRSAL), que 
amenaça amb l’estroncament de l’autonomia 
municipal i de la representativitat del vot dels 
ciutadans de la Garriga. Converteix els ajun-
taments en simples administradors delegats 
sense cap mena de capacitat de decisió. Els 
ajuntaments assegurem els serveis més pro-
pers a la gent, i ens la trobem al carrer. Vo-
lem donar solucions a tots els problemes dels 
veïns, especialment els que més pateixen els 
efectes de la crisi econòmica, i cada poble té 
els seus recursos, oportunitats i fortaleses, 
que són els que es poden potenciar des de 
cada ajuntament. Per tant, no volem un estat 
que -governat per uns o per altres- ha impo-
sat un model que no s’ajusta a la diversitat i el 
dinamisme del nostre país; no volem un estat 
que sotmet una part dels ciutadans a greu-
ges fiscals insostenibles; no volem un estat 
que no respecta la llengua catalana. Volem 
apoderar-nos de l’oportunitat de dotar-nos de 
les millors eines per establir les millors estra-
tègies per al futur del país: el model educatiu, 
el sistema sanitari, les institucions judicials, 
el sistema de partits i de participació política, 
les insfraestructures, l’energia i els sectors 
estratègics,... Tot això ho volem fer a la mida 
que ens escaigui millor, i sobretot, la que sor-
geixi de les nostres opcions polítiques. Per tot 
això, Acord Independentista està en campan-
ya i ho diu clar i català: el 9 de novembre, 
Voteu Sí-Sí!

Des de fa ja molts anys, s’ha convertit en 
un fet més que habitual que els pobles i 
ciutats del país, seguint l’exemple dels 
països on es respecta la tranquil·litat 
dels ciutadans i l’esforç dels que tenen 
un negoci propi, que les obres es facin 
coincidir amb el mes d’agost. A la Ga-
rriga no. Durant una bona part del mes 
d’agost els comerços i negocis del carrer 
la Doma feien vacances i era en aquest 
moment en el que s’haurien d’haver co-
mençat i acabat les obres. Durant el mes 
d’agost. Aquestes obres han estat un 
autèntic desastre en la seva fase inicial. 
Talls d’aigua, soroll, dificultat per accedir 
als comerços i habitatges particulars...i 
tot plegat en el moment en el que tothom 
recuperava l’activitat professional i per-
sonal que comporta el setembre. És evi-
dent que qualsevol actuació de reforma 
comporta un temps de dificultats i si vo-
lem una millora que beneficia a tothom, 
també hem d’assumir que els afectats 
hauran de tenir un punt de paciència. 
Però el que no és admissible és la des-
informació dels veïns i la mala actuació 
administrativa de l’Ajuntament al licitar 
tard les obres. Parlant amb l’encarregat 
de les obres ens explica que l’empresa 
ha intentat avisar als veïns de les actua-
cions previstes i de les dificultats amb 
les que es trobarien. Això, a part de no 
ser suficient no és cert, doncs la majoria 
de negocis i veïns no han estat avisats , 
ni reunits, ni han rebut cap explicació per 
part ni de l’Ajuntament ni de l’empresa 
que ha realitzat les obres. Ha estat un 
desastre, i aquest desastre té un res-
ponsable. El que han hagut de viure els 
veïns del carrer la Doma i voltants durant 
el mes de setembre és responsabilitat 
de l’equip de Govern. Des de SI la Garri-
ga vam entrar una moció a l’Ajuntament 
demanant que quan s’haguessin de 
realitzar obres o millores de l’espai pú-
blic, es realitzessin bones campanyes 
d’informació als veïns, amb reunions, 
planificant els tempos i tenint en comp-
te tots els possibles inconvenients de 
mobilitat dels veïns i comerços afectats. 
Així es fa a molts pobles i ciutats de 
Catalunya. És evident que no se’ns va 
fer cap cas. La informació als veïns no 
es pot limitat a penjar un D-4 al suro de 
l’Ajuntament i convocar una reunió! Això 
no és informació, ni participació, ni pla-
nificació, ni cap exemple de gestió. Això 
és una vergonya! Les obres del carrer la 
Doma són un exemple de mala gestió, 
mancança de informació i nul·la planifi-
cació. El resultat recau com sempre en 
els ciutadans. Volem un Ajuntament al 
servei dels ciutadans!

Enfilem les darreres ordenances municipals 
d’aquesta legislatura. Aquest mes d’octubre 
portarem al Ple Municipal la proposta de les 
taxes i impostos per al 2015. 
Aquesta legislatura el nostre compromís ha 
estat poder garantir que les taxes i impostos 
municipals no creixin per sobre de la inflació 
prevista, ens hi havíem compromès amb la 
ciutadania. 
Lluny del que alguns puguin pensar, aquest 
no ha estat un repte fàcil, doncs no hem 
d’oblidar que l’ajuntament de la Garriga 
està sotmès a un pla de sanejament, un 
pla econòmic i financer, que tutela i revisa 
les finances municipals, des de l’any 2009 
i fins l’any 2015. Un pla que defineix els in-
crements de les taxes i dels impostos, sem-
pre per sobre del conegut IPC. Des de CIU 
pensem que podem acomplir aquest pla de 
sanejament prenent mesures alternatives a 
una puja desmesurada dels impostos. Per 
dur a terme aquesta garantia hem sanejat i 
estabilitzat les finances municipals, no esti-
rant més el braç que la màniga i assegurant 
la qualitat en la prestació de serveis, tot apli-
cant mesures d’estalvi en el pressupost mu-
nicipal, com hem fet moltes famílies. A data 
d’avui, a pocs mesos de la finalització de la 
legislatura, podem afirmar que la Garriga té 
un ajuntament sanejat, un ajuntament amb 
un deute a llarg termini molt per sota dels lí-
mits que marca la llei, un ajuntament que ha 
tancat els comptes d’ aquests darrers exer-
cicis amb un estalvi positiu important. Un 
ajuntament que paga els seus proveïdors 
a 30 dies garantint així que aquelles petites 
empreses o autònoms que presten serveis 
a l’ajuntament puguin cobrar puntualment. 
Durant els exercicis 2012 i 2013, a la Garri-
ga,  varem poder presentar i aprovar unes 
ordenances fiscals amb un increment del 
preu basat en l’IPC, evitant així el seu incre-
ment per sobre del de la inflació. L’exercici 
2014 no les vàrem incrementar, és a dir, es 
va congelar qualsevol increment deixant-lo 
a zero. Enguany, assolides i consolidades 
les nostres fites econòmiques, optem per 
presentar les ordenances fiscals 2015 amb 
la proposta de mantenir congelat el seu in-
crement. Seguim convençuts que no és el 
moment d’aplicar cap tipus de pressió fiscal 
addicional a la ciutadania, i és per aquest 
motiu que les ordenances fiscals per l’any 
2015 (IBI, circulació, escombraries, etc) se-
guiran amb un increment zero. Pel que fa a 
bonificacions, exempcions, etc, seguim amb 
unes ordenances que recullen sensibilitat 
social, davant desnonaments, famílies nom-
broses, monoparentals, criteris mediam-
bientals, criteris de creació d’empreses, 
autocupació, etc. Unes bonificacions i 
exempcions de les que farem difusió un cop 
s’hagin aprovat en el ple.   
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Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter

Una invitació per a la confluència 
de les esquerres locals a la 
Garriga.
ZICV la Garriga som sensibles a la 
necessitat, expressada arreu del 
país i manifestada per molts veïns 
de la Garriga, votants nostres o no, 
d’iniciar un procés de confluència 
de les esquerres locals amb sensi-
bilitat social i nacional. Volem iniciar 
aquest procés sense cap aprioris-
me, sense cap imposició partidista, 
perquè entenem que és temps de 
parlar, de discutir, de consensuar, 
d’arribar a enteses amb totes les 
persones, entitats, agrupacions, 
partits, amb qui estem convençuts 
que són més les coses que ens 
uneixen que no pas les que ens se-
paren. Convidem a totes les garri-
guenques i garriguencs que creuen 
que l’esquerra transformadora pot i 
ha d’arribar a ser una força neces-
sària en la construcció del model 
de poble i de país que volem.
No posem condicions prèvies, ni 
programàtiques, ni de quotes. Vo-
lem que el programa electoral que 
defensarem hagi comptat amb la 
feina, la generositat i la participació 
de totes les persones, local, social 
i nacionalment inquietes. Volem 
que la llista que es presenti amb 
la gent d’ICV –llista que per part 
nostra hem ajornat per donar-nos 
temps i explorar totes les opcions 
possibles-- pugui incorporar punts 
de vista diversos, gent combativa, 
gent implicada en altres aventures 
inequívocament de progrés, gent 
obertament decidida a endegar un 
nou procés constituent a tots els ni-
vells, gent que vol exercir, ja, el seu 
dret a decidir sobre tots els temes 
que ens afecten. Us convidem el 
proper dia 12 d’octubre a l’Auditori 
de la Plaça del Silenci, a les 6 de 
la tarda, per començar a parlar de 
tot plegat: sense prejudicis, sense 
idees preconcebudes i amb unes 
ganes enormes d’escoltar, de ser 
escoltats i de parlar de tot. Us hi 
esperem!

Israel Molinero i Martí Porter
ICV la Garriga

La Garriga, el poble on es perden més 
assalariats del Vallés Oriental.
Un recent estudi de l’Observatori del Va-
llés Oriental, reflecteix que la Garriga és 
el poble on es perden més assalariats. 
Això seria un primer símptoma d’una de 
les grans problemàtiques del nostre mu-
nicipi; el futur laboral i professional dels 
garriguencs i garriguenques. 
Aquesta pèrdua d’assalariats reflecteix el 
que ja venim anunciant des dels Socialis-
tes de la Garriga, durant molt de temps. 
Els principals motors econòmics que te-
nim a la Garriga, són dels que la crisis està 
colpint d’una forma més severa. Aquests 
són la construcció i la decoració i interio-
risme. 
De les moltes empreses de construcció 
que hi havia al nostre municipi, el 85% ha 
tancat les seves portes. El mateix passa 
amb la indústria del moble.  Aquests dos 
factors han deixat a molta població en 
un atur de llarga durada i el que és més 
complicat, que la majoria d’aquests garri-
guencs que estan en aquesta situació són 
majors de 55 anys amb la qual cosa es fa 
encara més complicada la seva situació. 
Ara, el factor que ha acabat esclatant, 
és el tèxtil. SATI ha acabat tancant tal i 
com anunciaven els membres del comitè 
d’empresa, que després d’un any acaba-
ria succeint això. Els membres d’aquest 
comitè, demanaven tenir cura dels tre-
balladors i treballadores que continuaven 
en l’empresa i fer un seguiment de la ma-
teixa. Malauradament, aquesta cura ha 
estat relativa i no tot i que s’han mantin-
gut converses, segons ens diuen des de 
l’equip de govern, res se’n sap d’aquestes 
converses. 
Des del PSC sempre hem seguit recla-
mant un pla de xoc per lluitar contra l’atur, 
un pla formatiu i Plans d’Ocupació que 
actuessin directament ajudant a les famí-
lies que més ho necessitessin. Al principi 
l’equip de govern no pensava que esti-
guéssim en una situació dolenta. Un any 
després van pensar que si que ho es-
tàvem i van fer cas als socialistes, mentre 
nosaltres reclamàvem encara més ajuts i 
no se’ns concedien les nostres peticions. 
Aquest estudi que ara publica l’Observatori 
del Vallés Oriental, reflecteixen la realitat 
que anem tard, molt tard i que hem de 
buscar alternatives i avantatges perquè 
les empreses es puguin instal.lar al nostre 
municipi. Un objectiu que han aconseguit, 
en el mateix temps de crisis que argumen-
ta aquest equip de govern de la Garriga, 
altres municipis governats per un equip 
de govern socialista, com Parets, Mollet o 
Granollers, on disminueix l’atur gràcies a 
l’impuls de polítiques laborals. 

El passat 22 de setembre es va cele-
brar un ple extraordinari per a la con-
sulta separatista i il·legal del proper 
9 de novembre. Per a nosaltres seria 
molt més convenient convocar plens 
extraordinaris per denunciar els impa-
gaments del deute de La Generalitat 
als ajuntaments o per parlar de temes 
socials que són realment importants. 
No convertir els ajuntaments en piquets 
informatius d’un Govern que intenta 
amagar-se darrere de les corporacions 
locals.
En primer lloc, hem de denunciar l’ús 
partidista que es fa en aquest ajunta-
ment amb l’objectiu de donar suport a 
una consulta que no té cabuda en la 
vigent legalitat democràtica.
Catalunya mai va tenir tantes compe-
tències, ni tanta sobirania política com 
en l’actualitat. No es tracta només d’un 
problema de democràcia, ja que la de-
mocràcia no s’entén sense el respecte 
a les lleis amb què la pròpia democrà-
cia ens dota. En democràcia o amb 
democràcia les lleis es canvien, no es 
desobeeixen, ni s’ignoren.
El dret a l’autodeterminació en el dret 
internacional és un dret dels territoris 
colonitzats i Catalunya ni és ni ha es-
tat mai una colònia, sinó que ha estat i 
som part integrant d’Espanya.
L’aval del Consell de Garanties Es-
tatuàries ho ha estat només amb els 
vots dels consellers proposats per CiU 
i d’ERC, ja que els del PSC, ICV i PP 
es van oposar. Ara bé, quan el PSC i el 
PP preguntem per la constitucionalitat 
de la pregunta que es pretén realitzar, 
no van contestar, perquè saben que no 
cap ni a la Constitució, ni a l’Estatut. La 
independència de Catalunya no és una 
competència de La Generalitat.
Utilitzar aquesta llei per fer un referèn-
dum independentista, vulnera l’article 
122 de l’Estatut. En l’article s’estableix 
que les consultes s’han de fer sobre 
competències de La Generalitat. Però 
a més, aquesta llei pretén cridar con-
sultes no referendàries al que en reali-
tat és un referèndum.
També resulta curiós que alguns diguin 
que el dret a decidir serveix per a tot, 
però no obstant això, la pròpia llei pro-
hibeix preguntar sobre impostos o so-
bre retallades.
El 8 d’abril de 2014 El Congrés dels 
Diputats va dir NO a la petició del par-
lament perquè es delegués les com-
petències per convocar referèndums. 
I aquesta va ser una resposta demo-
cràtica, el 86 % dels diputats del Con-
grés va dir NO i la majoria dels diputats 
catalans al Congrés va dir NO.
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Dimecres, 1 d’octubre 
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó 
Story Time: Hora del Conte en an-
glès! “Brown Bear, Brown Bear”, a 
càrrec de Cambridge School.
Organitzen: Biblioteca Núria Albó i 
Cambridge School

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El Pa-
tronat
1r Acte a de la campanya ARA ÉS 
L’HORA
Organitza: Assemblea Nacional Catala-
na a la Garriga

Dijous, 2 d’octubre 
a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó 
English at the library. Converses gra-
tuïtes en anglès amb un professor 
nadiu.
Organitzen: Biblioteca Núria Albó i 
Cambridge School

Divendres, 3 d’octubre
a les 17 h, a la plaça Can Dachs
Festa del Tastet d’oficis. Activitats 
per a joves, amb concert i cocktails.
Organitza: Casal de Joves

Dissabte, 4 d’octubre
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó 
Hora del Conte - Especial comme-
moració 1714: “Avi, què va passar 
el 1714?”, a càrrec d’Albert Estengre, 
narrador i titellaire. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20 h, al Teatre de la Garriga 
Concert de “Tango Argentino” 
Tangcoral per cor a quatre veus, so-
lista i guitarra amb el Cor “American-
tus” 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge, 5 d’octubre
Diada Social a Sant Cristòfol de Mon-
teugues”

a les 8 h, Concentració al Consor-
ci del Moble per iniciar la pujada a 
l’ermita

a les 9:30 h,   Esmorzar de germanor 
a l’esplanada de l’ermita

a les 10:30 h,  Missa i, a l’acabar, con-
cert a càrrec de la coral Ariadna

a les 11:30 h,  Ballada de sardanes 
amb la cobla Canigó
Tothom hi està convidat.
Organitza: CEG

a les 12 h, a la Fundació Fornells-Pla i 
Conxa Sisquella
Inauguració de l’exposició Equidistà-
nica. Fins el 5 de desembre
Organitza: Fundació Fornells-Pla i 
Conxa Sisquella

a les 14 h, a la pista polivalent Ca n’Illa 
Dinar del Dia Internacional de la Gent 
Gran i actuació d’Aires del Montseny. 
Inscripcions al Casal d’avis. Places 
limitades
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dies 6, 13 i 20 d’octubre 
de 9 a 14 h a Can Ramos
Taller “Fer créixer les vendes amb 
nous clients”
Organitza:FUMH

Dimarts, 7 d’octubre
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga-El 
Patronat
Conferència El país que volem fer,  a 
càrrec del Dr.  Salvador Cardús 
Organitza: FUMH

Dijous, 9 d’octubre
a les 20 h, a la Biblioteca 
Conferència: “Dels segadors als vi-
gatans. La fi de l’Estat català”
A càrrec de Ramon Riera, músic i his-
toriador.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres, 10 d’octubre
a les 19.45 h,  l’Auditori
Presentació de la nova temporada de 
Ràdio Silenci
Organitza: Ràdio Silenci

Dissabte, 11 d’octubre
durant tot el dia, a la plaça Can Dachs
Fira Alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i 
Art-10 Aliment
a les 10h, al Centre de Visitants de la 
Garriga
Itinerari guiat: “Vila termal i 
d’estiueig”(Ruta Raspall)

Preu: entrada individual 4.5€ / entrada 
reduïda 3€ / menors de 8 anys gratuïta
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.
cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 47 
78 23.
Organitza: Centre de Visitants de la Ga-
rriga

a les 12h, darrera estació de RENFE de 
la Garriga
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de 
l’estació”
Preu: entrada individual 4.5€ / entrada 
reduïda 3€ / menors de 8 anys gratuïta
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.
cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 47 
78 23.
Organitza: Centre de Visitants de la Ga-
rriga

a les 18 h, al Barri de Les Roques
Festa del Barri de Les Roques. Xoco-
latada i espectacle
Organitza: Associació de Veïns del 
Barri de les Roques

Del 10 al 12 d’octubre
a la Torre del Fanal
Diàlegs per la defensa del territori i 
l’autogovern. 15 anys de la Garriga 
Societat Civil
Organitza: La Garriga societat civil

Divendres, 10 d’octubre
A les 21 h, a la sala de Plens
Concert amb “Swingtònics”, Hora de 
Joglars” i “Trio Calavera de la Troba 
Kung FÚ”

Dissabte, 11 d’octubre
a les 10 h, Inauguració de l’exposició  
“Creuant ponts”

a les 10.30 h, Taula rodona i de debat: 
Diàlegs per la defensa del territori i 
l’autogovern

a les 14.30 h, Dinar popular (preu: 10) 

a les 17 h, Concert amb “Rosa 
Sanchez”

a les 18.30 h, Concert de la “Coral Sa-
rabanda” amb cançons del seu nou 
disc

Diumenge, 12 d’octubre
a les 12h, al Cinema Alhambra.
Matinal de cine amb la pel·lícula El 
Violín
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Dissabte 18 i diumenge 
19 d’octubre
al Cinema Alhambra
Combinat de l’Alhambra: Projecció 
de la pel·lícula Cantando bajo la llu-
via i espectacle de ball de l’escola 
Tukupracum 
Organitza: Cinema Alhambra

Diumenge, 19 d’octubre
a les 11 h, a la plaça de Can Dachs
X Trobada Tintinaire de Catalunya. 
Paradetes, tallers, xerrades...
Organitza: Associació Catalana de Tin-
tinaires

Dimecres, 22 d’octubre
a les 20h, a la Fundació Fornells Pla-
Conxa Siquella
Tardor Sueca. Visita guiada a 
l’exposició Equidistància i a conti-
nuació Música nòrdica pel Cor Sara-
banda de la Garriga 
Organitza: Fundació Fornells Pla-
Conxa Siquella

Dijous, 23 d’octubre
a les 20 h, a can Raspall (c. Banys, 40)
Conferència: “Qui va pagar la guerra. 
Els ajuntaments de Catalunya
ofegats arran de la Guerra de Suc-
cessió” a càrrec de Llorenç Ferrer Alós, 
catedràtic d’Història de la Universitat
de Barcelona.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres, 24 d’octubre 
a les 19 h, a Can Raspall
Dia Mundial de la Salut Mental. Con-
cert i xerrada “Es poden recuperar 
les persones amb un trastorn men-
tal? A càrrec del Dr Francesco Panicali, 
psiquiatre
Organitza: Associació El Far

a les 20.30 h, a l’Auditori de l’EMM
1a. sessió del taller adreçat a les 
famílies: Preparar amb els nostres 
fills i filles, el dia de demà (proposta 
d’Intel.ligència Emocional) , a càrrec 
de Roser Sellés (coaching & PNL)
Inscripció prèvia: Àrea d’Ensenyament, 
trucant 93 860 59 90 o scomas@ajla-
garriga.cat
Organitza: Les AMPA de la Garriga i 
l’Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 25 d’octubre
a les 10.30h, des de l’Avinguda del 
Mi·lenari
Tast de la Mitja
Organitza: La Mitja

a les 17.30 h, al Centre de Visitants 
(Ctra. Nova, 46)
Taller familiar: “Viatgem al 1714!”
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.
cat o 93 113 70 31.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge, 26 d’octubre
a les 11.30 h, al Teatre de la Garriga-El 
Patronat
Mainasons. Espectacle familiar
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El Pa-
tronat
XVII ª  edició del Catalunya Coral amb 
el concert de la Coral Germanor Em-
pordanesa de Figueres, la coral Pre-
ludiamics de la Unesco de Barcelona 
i la Coral Ariadna de la Garriga
Organitza: Coral Ariadna

Dimarts i dimecres, 28 i 
29 d’octubre
de 9 a 18 h, i de 9 a 16 h, a Can Ras-
pall
Jornades “Fem empresa – Fem em-
prenedor”.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimecres, 29 d’octubre
a les 19 h, a la sala de Plens
Ple Municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle Futurs possi-
bles. Parlarem del llibre Un món feliç, 
d’Aldous Huxley.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres, 31 d’octubre
a partir de les 20h
Túnel del Terror
Organitza: Terrorífics i Casal de Joves

a les 19.30 h, a la plaça de l’Església
Castanyada popular. Tothom hi està 
convidat.
Organitza: CEG
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Diumenge, 12 d’octubre 
a les 17 h, al Teatre de la Garriga-El Pa-
tronat
Espectacle de dansa DAD.EXE-Dret 
a decidir, executable   
Cobla Catalana dels Sons Essencials 
i Esbart Joaquim Ruyra
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Fins el 12 d’octubre
a la Sala Municipal d’Art i Exposicions 
Andreu Dameson
Exposició fotogràfica La meva Mitja 
de Josep Prims
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns, 13 d’octubre
de 18.30 h a 20 h al Casal de joves
Inici del curs de Premonitors/es de 
lleure infantil i juvenil 
Organitza: Punt d’Informació Juvenil

Dimarts i dijous, 14 i 16 
d’octubre
de 10 a 13 h, a Can Raspall
Taller “Evoluciona les idees pensant 
en clau de model de negoci”, a càrrec 
de Jordi Puigdellívol Clarà (Start-Up & 
Innovation Sherpa).
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimecres, 15 d’octubre
de 18.30 h a 20 h, al Casal de joves
Inici del curs d’Atenció al Públic 
(botigues) 
Organitza: Punt d’Informació Juvenil

Divendres, 17 d’octubre
a les 17 h, al Casal d’avis
Xerrada - col.loqui sobre seguretat 
gent gran. Prevenció en robatoris/
furts, estafes i seguretat vial
Organitza: Policia Local
a les 18 h, a la Biblioteca (c. Centre, 
49)
La Revolució dels sabors! a càrrec 
de Regina Martí, narradora.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 18 d’octubre
a les 20 h, al Teatre de la Garriga-El 
Patronat
8 Dones  amb Kòmix. Preu: 8 €
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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JAIME GARCIA LEYVA, Coordinador del projecte educatiu Campus Montaña de la regió indígena de Guerrero 

Participarà als Diàlegs per la defensa del territori, que es faran a la Garriga del 10 al 12 d’octubre

Historiador por la Universitat Autònoma de Gue-
rrero i antropòleg social per la UAB, actualment 
és professor universitari a Guerrero i coordina-
dor del projecte educatiu Campus Montaña. Com 
membre de l’organització de defensa dels drets 
i de la cultura dels pobles indígenes Kahua Sisi-
ki, ha avaluat el projecte que gestiona conjunta-
ment amb l’Associació la Garriga Societat Civil i 
que es porta a terme gràcies al suport econòmic 
de l’Ajuntament de la Garriga. En presentarà les 
conclusions el proper 9 d’octubre davant el Con-
sell Municipal de Cooperació.

Per què creus que és important cooperar? 
La cooperació, que permet conèixer, comprendre i recolzar situa-
cions d’emergència i projectes educatius, ens ajuda a enfortir-nos 
com a poble i a potenciar les nostres capacitats com a individus. 
La cooperació parteix de l’essència de fer alguna cosa davant els 
problemes existents i porta a l’altruisme, a realitzar accions con-
cretes de transformació i desenvolupament perquè els individus i 
els pobles tinguin una vida més digna i un futur millor.

En què consisteix el projecte que es desenvolupa a Guerrero 
amb l’ajuda de la gent de la Garriga?
Des de l’any 2011, l’Ajuntament de la Garriga, a través de la Ga-
rriga Societat Civil, va iniciar una col·laboració amb l’organització 
Kahua Sisiki- Centre d’Estudis i Autogestió de la Muntanya AC, 
situada en una de les zones més pobres de Mèxic.
Es treballen projectes de desenvolupament comunitari i de defen-
sa dels seus recursos amb sessions i tallers. També es realitzen 
estudis, diagnòstics i processos participatius per recuperar les tra-
dicions i les llengües maternes i s’elabora material didàctic per a 
professors indígenes. 

Una part dels diners els heu destinat a comprar terrenys. Per 
què o per qui serviran?
Sí, són a San Miguel Amoltepec el Nuevo, un poble afectat per 
l’Huracà Ingrid i Manuel del setembre de 2013. Ens hem esfor-
çat per adquirir uns terrenys on es puguin construir cases noves 
i sobretot on els seus habitants es puguin desenvolupar com a 
comunitat, com a poble. 

En les últimes setmanes s’ha realitzat una avaluació del pro-
jecte. Quin ha estat el resultat ? Està servint per realitzar una 
transformació social ?
Els resultats ens indiquen que la cooperació i recursos que s’han 
enviat des del poble català, així com els esforços propis i de la 
gent de les comunitats on es treballa, han permès avançar con-
siderablement. S’han pogut integrar equips de treball, elaborar 
propostes planificades i optimitzar els recursos dels diferents pro-
cessos i projectes educatius.
A més, hem ampliat la nostra xarxa d’acció, involucrant de manera 
responsable a diversos actors socials i a les diferents autoritats 
comunitàries.
I d’altra banda, hem aconseguit tenir formació en recursos hu-
mans i elaborar materials escrits sobre la problemàtica regional.

En els vostres projectes es dóna especial importància a 
l’educació, a la defensa del territori i de la cultura de la Pau. 
Com es concreta ?
Davant el clima d’inseguretat regional i la violència al país, les 
nostres actuacions són iniciatives que fomenten el respecte, la 
solidaritat, la pau, la cooperació i la defensa del que és propi des 
de la cultura i la pròpia llengua.
Per aconseguir-ho estem, per exemple, recolzant al Comitè de 
Desenvolupament de la llengua Mixteca, amb tallers de plani-
ficació i formació. En el mateix sentit es produeixen materials 
didàctics per la defensa dels drets lingüístics i la defensa de la 
cultura i el territori partint de la llengua com a eix que articula la 
població. 

A l’octubre visitaràs la Garriga durant la celebració dels 15 
anys de la Garriga Societat Civil. Què et sembla el treball 
realitzat per aquesta entitat?
La Garriga Societat Civil, és un dels equips de treball més sòlids 
pel que fa a establir vincles amb els pobles originaris de Mèxic. 
La seva tasca d’acompanyament i gestió ha permès que di-
versos actors es posicionin i desenvolupin accions per la salut, 
l’educació i els drets. 

En què consistiran els Diàlegs ? 
Es tracta de tenir una mirada crítica i reflexiva sobre els pro-
cessos associats amb l’autonomia i l’autodeterminació a la qual 
tenim dret. Volem compartir experiències i situacions comuns 
sobre la relació dels pobles amb les institucions centrals. 
També volem reflexionar sobre una proposta d’autonomia que 
impliqui un autodesenvolupament propi amb respecte a la natu-
ra; amb respecte a una educació pròpia, i a un dret de consulta 
sobre les polítiques que ens afectin. Per exemple, a la Muntan-
ya de Guerrero s’ha realitzat, sota el suport del govern federal, 
l’entrada d’empreses internacionals com les mineres sense con-
sultar a la població.

Consideres, doncs, que tenim problemàtiques conjuntes 
pel que fa a la defensa del territori?
I tant! coincidim, per exemple, en què com a pobles tenim el dret 
de ser consultats sobre l’aplicació de polítiques públiques, so-
bre com hem de desenvolupar el territori i els recursos naturals 
propis. A més, també crec que és essencial ser respectats i tenir 
una educació en la nostra llengua i des de la nostra cultura. 


