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www.lagarriga.cat @ajlagarriga

El butlletí municipal El Garric és una publicació bimestral 
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de 
Mitjans de Comunicació (OAMC) · Sara Riera · Verònica Heredia
Consell d’Administració de l’OAMC.
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Impressió: Impremta Pagès.

Ajuntament (OAC) .................................................... 938 605 050

Servei Municipal de Consum ................................ 930 006 246
Servei Local d’Ocupació ........................................ 930 006 246
Servei a Empreses i Comerços .............................. 930 006 246
Punt d’Informació d’Habitatge ............................. 938 605 050
Esports ......................................................................  938 605 286
Joventut .................................................................... 682 123 979
Espai Jove ................................................................  610 169 297
Oficina d’Acció Social  ............................................ 938 719 095
Oficina d’Igualtat i LGTBI+  .................................... 938 719 095
SIAD ............................................................................ 938 719 095
Atenció a víctimes de violència masclista .......... 938 719 095
Policia Local de la Garriga ..................................... 938 718 092
Bombers Voluntaris de la Garriga ........................ 938 718 477
Protecció Civil .......................................................... 938 605 290
Deixalleria ................................................................. 937 445 098
Servei de recollida de voluminosos i poda ........ 900 100 672

Biblioteca Núria Albó .............................................. 938 718 887
Centre de Visitants .................................................. 610 477 823
Sala Andreu Dameson  ........................................... 938 605 050
Teatre de la Garriga - El Patronat  ........................ 938 718 483
Can Raspall  .............................................................. 930 006 246
La Torre del Fanal  ................................................... 937 321 043
Cine Alhambra  ......................................................... 938 716 111

Emergències ............................................................................ 112
Salut Respon ........................................................................... 061
CAP ............................................................................. 938 605 897
Asil Hospital .............................................................. 938 714 006

Farmàcia Comaposada .......................................... 938 718 314
Farmàcia Crespi ....................................................... 938 716 997
Farmàcia Ferrarons ................................................. 938 71 8128
Farmàcia M. González ............................................. 931 35 2170
Farmàcia Mimó .......................................................  938 717 286
Farmàcia Suñol .......................................................  938 714 686 

Parada de taxis ........................................................  938 717 474
Rodalies de Catalunya  .......................................... 900 41 00 41 
Sagalés ...................................................................... 902 130 014
Agbar (atenció comercial) ..................................... 934 953 540
Estabanell Energia (informació) ........................... 902 472 247

Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

Molt bon 2023, veïnes i veïns de la Garriga

Les persones que ens dediquem al servei públic, especialment els 
ajuntaments, estem en alerta per detectar les noves necessitats 
generades per aquest estrany escenari en què ens trobem, i que 
fa que aquest any es presenti amb una situació econòmica de les 
famílies molt pitjor de la que hi havia quan començàvem el 2022 
i amb un nombre més elevat de desigualtats. Així es va fer quan 
vàrem haver d’afrontar tots els contratemps de la pandèmia i així 
ho fem en el context de la crisi energètica i de guerra a Europa. Per 
això els pressupostos aprovats el passat novembre per una àmplia 
majoria del consistori són els que tenen més dotació per a l’acció 
social. 

Iniciem l’any amb la maquinària municipal a ple rendiment. Tal com 
avancem en aquestes pàgines, la casa gran té en compte l’agenda 
dels propers mesos, en què ens espera, per exemple, la celebració 
de la Fira de la Botifarra, un gran esdeveniment que posa en valor 
les cansaladeries, el comerç i els serveis de la Garriga. També hem 
de celebrar que reprenem les obres de reparació de carrers i voreres 
del poble, que es van encallar per factors aliens a l’administració 
local.

No vull acomiadar-me sense fer un agraïment molt gran a tota 
la ciutadania per l’èxit que ha significat la implementació de la 
recollida de residus porta a porta. Amb vuit mesos, el percentatge 
de separació ha passat del 40 % al 80 %, i això és gràcies a l’actitud 
i la col·laboració de gairebé tothom (encara queden casos 
comptats, però massa visibles, d’incivisme). A banda dels beneficis 
mediambientals del canvi, amb la desaparició de contenidors 
hem recuperat espais a les voreres que abans eren acumuladors 
de brutícia i que s’han convertit en voravies més amples o 
terrasses de bar o, ben aviat en jardineres. És un èxit de poble, i els 
reconeixements que ens arriben d’altres poblacions i d’organismes 
superiors no fan sinó poder sentir orgull de ser garriguencs.

Malgrat el moment incert en què vivim, ens agafem a aquests 
petits grans avenços per encarar l’any, i el futur, amb un optimisme 
responsable. Resto a la vostra disposició per fer més per la Garriga.
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ACTES DE COMMEMORACIÓ   
DEL 84 ANIVERSARI
DEL BOMBARDEIG 
I DE FOMENT DE LA PAU
La Garriga, del gener al març de 2023

La commemoració del bombardeig pren 
com a eix temàtic les Brigades Internacionals
El 27 de gener, arrenquen els actes de commemoració del bombardeig 
a la Garriga durant la Guerra Civil espanyola. Enguany, l’eix vertebrador del 
programa és el paper que el municipi va jugar en la història de les 
Brigades Internacionals.

La Guerra Civil d’Espanya va marcar la nostra història i va deixar alguns 
exemples de lluita admirables. Un d’aquests és el de les Brigades Inter-
nacionals, formades per milers de persones vingudes de tots els racons 
del món per fer front al feixisme.

Enguany, els actes de commemoració del 84è aniversari del bombar-
deig del 29 de gener de 1939 a la Garriga prenen com a protagonistes del 
relat, precisament, les Brigades Internacionals i el paper que el municipi 
va jugar en la configuració de la seva història.

L’objectiu és posar en valor la solidaritat, fraternitat, compromís i sacri-
fici d’aquestes persones, que van defensar unes llibertats i uns ideals 
gairebé perduts en mans del feixisme.
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i David Íñiguez, farem un viatge per una 
de les històries més interessants i des-
conegudes del conflicte, amb inici a la 
Garriga, i que ens descobrirà la relació 
entre el bombardeig i les Brigades In-
ternacionals. Serà el dia 27 de gener, a 
Can Luna, a les 19 hores.

El dia 29, en què es compleixen 84 anys 
des de l’atac feixista, s’ha programat la 
ruta guiada “Respostes i memòries del 
bombardeig” i l’acte institucional de re-
cord de les víctimes de l’atac, a la fossa 
comuna del cementiri de la Doma.

Art i literatura
Entre els dies 30 de gener i 3 de febrer, 
l’artista Roc Blackbloc pintarà un mural 
d’homenatge a les Brigades Internacio-
nals, a la Pista 1, que serà presentat el 
25 de febrer, amb un petit tast de cuina 
de guerra.

Ja al febrer, el dia 10, al Teatre de la Ga-
rriga – El Patronat, es representarà l’es-
pectacle Una nova primavera, a càrrec 
de La voz ahogada Projecte escènic.

El 16, a la Biblioteca Núria Albó, es pre-
sentarà el llibre Coratge sota el foc: do-
nes nord-americanes a la Guerra Civil 
espanyola, una obra que reivindica el 
paper de les dones en aquest conflicte. 
I el dia 25, a la llibreria Strogoff, serà el 
torn de Les aigües de l’oblit. Una his-
tòria dels brigadistes internacionals del 
Ciudad de Barcelona.

Abans, el dia 22 de febrer, el Ple de 
l’Ajuntament llegirà la declaració ins-
titucional sobre la nul·litat dels judicis 
franquistes i es posarà a disposició de 
les famílies de les víctimes, per infor-
mar sobre les demandes de nul·litat de 
les condemnes.

El darrer diumenge de febrer, es farà 
una pedalada pels espais de memòria 
de la Garriga.

Ja al març, el dia 11, s’organitza una 
visita guiada al refugi antiaeri de l’esta-
ció. I el 19, la ruta guiada “Per la llibertat 
del món. Les Brigades Internacionals a 
la Garriga”.

Finalment, per acabar el mes de març, 
es farà un cinefòrum a l’Alhambra amb 
el passi de la pel·lícula Mika, mi guerra 
de España, el dia 23, i el dia 30, a Can 
Raspall, una xerrada sobre la nova llei 
de Memòria Democràtica i els consells 
de guerra franquistes.

RGVA (Arxiu Estatal Militar Rus). Targeta d’agraïment dels comiats de les BBII, a l’octubre del 38.

Podreu consultar la 
programació detallada als 
webs www.lagarriga.cat i 
www.visitalagarriga.cat

Actes fins al març
Els actes de commemoració del bom-
bardeig arrenquen a finals de gener 
i s’allargaran fins al març, i compten 
amb xerrades, visites guiades, itinera-
ris especials, teatre i presentacions de 
llibres.

Per entrar en matèria, el programa co-
mençarà amb la xerrada “La darrera 
batalla de la Guerra Civil a Catalunya: 
la Garriga i les Brigades Internacionals”. 
De la mà dels historiadors David Gesalí 

Fitxa italiana del bombardeig de la Garriga en què s’explicita que el motiu són els “Concentra-
menti in la Garriga”. Es refereix a la concentració d’internacionals.
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RGASPI (Arxiu  Estatal Rus d’Història Socio-Política). 
Extretes de la revista “Bayonetas Internacionales”, per-
tanyent a la 45a Divisió de l’exèrcit republicà. Article de 
comiat de les BBII escrit per en Luigi Gallo.

La Garriga i les 
Brigades Internacionals
Poca gent sap que va ser aquí, a la Garriga, on 
les Brigades Internacionals es van reagrupar, al 
gener de 1939, després de ser desmobilitzades 
al novembre de 1938. A partir d’aquí, van tenir 
un paper importantíssim en l’alentiment de 
l’ocupació del país i en la protecció dels milers 
de persones que marxaven cap a la frontera 
francesa. A més, van protagonitzar l’última 
batalla de la guerra a Catalunya.

Es tracta d’un episodi molt important i molt 
desconegut de la història, amb implicacions 
a tot el món, per la transcendència de les 
Brigades Internacionals.

Per reconstruir i aprofundir en tot aquest 
periple, la Garriga, conjuntament amb els 
municipis de Cassà de la Selva i Llagostera, 
està impulsant un projecte de recerca 
sobre les Brigades Internacionals, amb els 
historiadors David Gesalí i David Íñiguez, que 
ja hi estan treballant en una investigació que 
abasta tot el país.

Telèfons d’interèsParlem de turisme

La història, les persones i les seves memòries i, fins i tot, el territori de la Garriga 
(com el de tot el país) estan marcades per la Guerra Civil que va tenir lloc fa poc 
més de 80 anys. Aquestes memòries i marques de la guerra, tan importants i 
tan presents encara a les nostres vides, van romandre ocultes i invisibilitzades 
durant 40 anys de dictadura i gairebé durant 40 més de democràcia. 

Però els darrers anys, tot i que massa tard, s’han començat a fer passos per re-
cuperar el terreny i temps perduts. A la Garriga, des de l’any 2004, es duu a terme 
un projecte de recuperació de la memòria democràtica que ha donat fruits molt 
interessants i que, a dia d’avui, ens permet resseguir les traces de la guerra de 
manera força completa.

La recerca sobre el període es va concretar, entre d’altres, amb l’edició del llibre 
Aviació i guerra a la Garriga, 1933-1946, un llibre que va permetre documentar 
fil per randa, per exemple, el bombardeig feixista sobre el poble del 29 de gener 
de 1939. El llibre s’acompanyava d’un documental, Aviació i bombardeig a la 
Garriga, basat en la memòria oral, que podeu trobar a la xarxa. De fet, a l’entorn 
de la data de commemoració del bombardeig, cada any s’organitza un extens 
programa d’activitats de divulgació.

I, a banda de tot això, la Garriga ha construït una àmplia oferta d’activitats turís-
tico-patrimonials a l’entorn dels espais de memòria que es conserven. El Refugi 
antiaeri de l’estació, amb visites mensuals, és l’element patrimonial garriguenc 
amb més volum de visites. També s’hi fan, ocasionalment, visites teatralitzades. 
Els espais urbans bombardejats estan senyalitzats amb unes rajoles en els punts 
on van caure les bombes; també compten amb diverses activitats i visites que 
parlen tant del bombardeig com del desenvolupament de la guerra al poble. 
Entre d’altres, hi ha una audioguia de lliure descàrrega. Hi ha activitats especí-
fiques sobre les persones refugiades o les Brigades Internacionals. I finalment, 
el Camp d’aviació de Rosanes també rep visites guiades i és un espai de lliure 
accés, que permet passejar i aprendre en un dels entorns rurals més ben con-
servats del Vallès.

L’oferta patrimonial i turística sobre la memòria democràtica de la Garriga obre 
una porta molt interessant i diversa a conèixer i repensar críticament un dels 
períodes de la història que més marca el nostre present.

El llegat de la memòria

Imatge àeria del bombardeig de la Garriga (29/1/39). Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare

Tràiler del documental 
Aviació i bombardeig 
a la Garriga

Audioguia 
Guerra Civil a 
la Garriga
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Promoció econòmicaJoventut

La Laura i la Maria ja porten més d’un mes treballant amb el 
jovent de la Garriga. Són les noves dinamitzadores de l’Espai 
Jove de Can Luna i la seva entrada en escena no podia ha-
ver anat millor. “Des de la primera tarda, vam tenir molt bona 
acollida amb els grups ja vinculats a l’espai. En els punts liles, 
també ens van rebre molt bé i quan hem anat a fer vincle al 
carrer, la rebuda ha estat molt bona. Estem molt contentes i 
tenim moltes ganes de poder obrir les portes per donar-nos a 
conèixer i treballar conjuntament”, expliquen.

Els patis, justament, són un dels espais que els permeten re-
collir les necessitats, interessos i propostes que vulguin portar 
a terme els nois i les noies a l’Espai Jove. Segons la Laura, “et 
permeten fer vincle més enllà de les activitats proposades”.

Amb la informació que apleguen des dels diferents punts de 
treball, estan dissenyant una programació basada en les im-
pressions recollides. “Volem oferir un espai dinàmic i partici-
patiu on siguin els joves i les joves de la Garriga qui decideixin 
el què i el com”, afegeix.

Un espai basat en la participació
Precisament, la Maria s’encarregarà de la participació, a través 
de la Assemblea de l’Espai Jove. Les perspectives són bones, 
“ja hi ha diversos grups interessats a poder participar i orga-
nitzar esdeveniments a l’espai”, explica, com tornejos de FIFA 

L’Espai Jove creix
L’Espai Jove de Can Luna començarà a desplegar el seu pla d’usos al gener i 
per a fer-ho donant la millor qualitat al servei, s’han incorporat a l’equip dues 
persones que treballaran dinamitzant el punt de trobada, els patis dels instituts i 
la futura Assemblea de l’espai.

Inauguració de l’Espai Jove i presentació 
del pla d’usos
El proper dissabte 4 de febrer es farà la presentació oficial 
de l’Espai Jove de Can Luna, amb l’obertura de tots els 
serveis amb què compta actualment, i del seu pla d’usos.

En aquesta trobada, també s’explicaran els projectes 
previstos, que s’aniran posant en marxa a mesura que 
aquest pla s’implementi.

o una festa per als cursos de Batxillerat de tots els centres de 
la Garriga.

“El jovent moltes vegades pot ser titllat d’irresponsable o 
d’immadur i això provoca que puguin ser poc escoltats. Jo 
crec que les persones joves poden ser grans líders de canvi, 
proactives i amb ganes de moure’s i fer coses. Ja ha quedat 
demostrat amb les diferents entitats de joves que ja existeixen 
al poble, per exemple”, argumenta la Maria, qui deixa clares les 
intencions del projecte de l’àrea de Joventut: “Crear diferents 
espais per donar veu, eines i ajuda per a dur a terme les seves 
inquietuds o idees”.

A partir del gener, l’Espai Jove ja obre el seu punt de trobada, 
els dilluns, dimecres i divendres tarda.
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7

La biblioteca posa en funcionament 
una sala destinada a públic jove
La segona planta de la biblioteca s’ha habilitat per acollir els fons de novel·la 
juvenil i còmics, una sala de treball i una aula de formació.

La Biblioteca Núria Albó està d’estrena. I és que la segona 
planta de l’equipament s’ha convertit en un espai més infor-
mal i relaxat, que poden utilitzar totes les persones usuàries 
de l’equipament, però que s’adreça especialment a joves.
Allà hi trobareu el fons de novel·la juvenil i còmics, en un 
ambient que convida a estar-s’hi còmodament. Però a més, 
compta amb un espai de suport, on s’hi pot anar a estudiar 
i fer treballs en grup i on també s’hi fan activitats de petit for-
mat, tallers infantils, els clubs de lectura...
Compta també amb una aula adjacent, que s’ha d’acabar 
d’habilitar, que servirà per impartir-hi sessions formatives 
breus i puntuals. 

Projecte de millora de la biblioteca
L’habilitació de la nova sala, és una actuació que s’emmarca 
en el projecte de millora de la biblioteca, redactat i presentat 
el 2019, inspirat alhora en el model de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona.
A més, la instal·lació de l’aula de formació forma part del mo-
del de la Xarxa de Biblioteques, que estipula que totes les bi-

blioteques de municipis de més de 10.000 habitants han de 
tenir un espai d’aquestes característiques.
I és que les biblioteques públiques són molt més que espais 
on llegir i agafar llibres en préstec. El model de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals aposta per uns equipaments que ga-
ranteixin l’equitat social i l’accés al coneixement. És per això 
que es treballa en quatre àmbits d’acció estratègica: descobrir, 
aprendre, crear i compartir.
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Promoció econòmicaPromoció econòmicaEducació

Al mes de novembre va començar la programació d’especta-
cles del projecte Activitats Culturals a les Escoles (ACE) a la 
Garriga, amb L’avi Pepet i la Nana, que van veure 600 alumnes 
al Teatre de la Garriga - El Patronat.

ACE és un projecte que consta d’una programació de tres 
activitats per curs per tot l’alumnat des de I3 d’Educació Infantil 
fins a 6è d’Educació Primària, que inclou dues activitats d’arts 
escèniques i una d’arts visuals.

Es realitza des del curs 1992-1993 i actualment hi participen 
1.586 alumnes de les quatre escoles públiques de la Garriga 
(Els Pinetons, Tagamanent, Giroi i Puiggraciós) i de la con-
certada (Sant Lluís Gonçaga).

El projecte ACE programa espectacles i tallers d’arts plàstiques i visuals 
per a l’alumnat de les escoles Els Pinetons, Tagamanent, Giroi, Puiggraciós i 
Sant Lluís Gonçaga de la Garriga.

Les Activitats Culturals a 
les Escoles acosten l’alumnat 
al teatre, la música i l’art

Un projecte per crear nous públics
En la programació escènica entren tota mena de gèneres: 
teatre, titelles, concerts, dansa, circ, clown, multidisciplinars... 
També es programa un obra de teatre del grup de persones 
amb diversitat funcional de l’Escoleta de Teatre del municipi, 
Els Dofins.

Aquest curs, les nenes i nens podran veure obres com La 
faula de l’esquirol, de la Cia La Baldufa, o En Jan Totlifan, de 
l’Estaquirot Teatre; o sentir concerts com el Desconcerto de 
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, o Les aventures del lleó 
vergonyós d’El Pot Petit.



PROGRAMA ACTIVITATSCULTURALS A LES ESCOLES

TALLERS ARTS PLÀSTIQUESART I NATURA
 

@tallers_artistics_emad

EDUCACIÓ INFANTILCURS 2022-2023

NIU, VOLCÀ I DESERT (FANG)Del 16 de març al 25 de maig de 2023, 
de 9.15 h a 11 h, al taller d'infants de l'EMAD
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Educació

SS
ç l·l ny

El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles 
lingüístiques formades per un voluntari o voluntària, que parla català fluidament, i un aprenent o aprenenta, que en té 
coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. El programa va néixer l’any 2003 i ja hi han passat més de 150.000 parelles. 

Les persones interessades a formar part del Voluntariat per la llengua, tant aprenentes com voluntàries poden contactar amb 
l’Oficina de Català a través del telèfon 677255286 o bé enviar un correu a lagarriga@cpnl.cat A més a més, a la Garriga, veient 
que s’han abaixat les temperatures, s’ha muntat el racó del Voluntariat a la Torre del Fanal, un espai que pretén convidar les 
parelles lingüístiques a conversar amb calma, tranquil·les, allunyades del fred... 

Si parles català i tens una estona per conversar amb una persona que el vol practicar, 
fes-te voluntari o voluntària i si el que necessites és practicar-lo, fes-te aprenent o aprenenta!

Fem-la petar
El racó del Voluntariat

Els objectius són potenciar la creació de 
nous públics, educar en la sensibilitat 
artística, donar a conèixer diverses arts 
escèniques i donar suport a la tasca 
educativa de les escoles.

Accés a l’art per a tots els 
infants
Els tallers d’arts es realitzen en grups 
de 12 o 13 alumnes al taller d’infants 
de l’EMAD. Aquest curs es faran 150 
sessions.

Enguany el tema triat és Art i Natura, 
de manera que es farà un repàs de la 
presència de la natura al llarg de la 
història de l’art, buscant exemples en 
què s’ha utilitzat la natura com a suport 
físic per crear les obres o com a mitjà 
per expressar idees.

L’alumnat dels diferents cursos prova 
tècniques com el fang, l’escultura, la 
pintura a la tela, el gravat... Aquest 
itinerari permet que l’alumnat tingui 
l’oportunitat de conèixer i aprendre 
una sèrie de tècniques d’arts plàstiques 
diferents a les que s’aprenen a les aules 
de les escoles de primària. 

Així, el programa garanteix la igualtat 
d’oportunitats en l’accés i l’aprofitament 
d’experiències artístiques pràctiques, 
per tal de fomentar la creativitat i 
potenciar la imaginació, ajudar a 
conèixer diferents maneres de veure 
l’art, aprendre a utilitzar noves eines i 
el procés de creació artística (de la idea 
al resultat) i entendre l’art com a mitjà 
d’expressió.

Programació i temàtica 
consensuades
La programació escènica del pro-
jecte ACE es consensua amb els 
cinc centres educatius. A més, les 
escoles reben una guia didàctica 
de cada espectacle per treba-
llar-lo prèvia i posteriorment.

I per dissenyar la programació 
d’arts plàstiques, cada curs es tria 
una temàtica que aporti un valor 
afegit (el cos, l’art abstracte, les 
artistes, el color...). Aquesta es tre-
balla a través de diversos artistes, 
corrents artístiques i tècniques.

PROGRAMA ACTIVITATS

CULTURALS A LES ESCOLES

TALLERS ARTS PLÀSTIQUES

ART I NATURA

 

@tallers_artistics_emad

CICLE MITJÀ (3r)

CURS 2022-2023

TAPÍS (MATERIALS RECICLATS)

Del 17 de gener al 2 de febrer de 2023, 

de 9.15 h a 11 h, al taller d'infants de l'EMAD
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Promoció econòmicaEconomia

El pressupost municipal per al 2023 compta amb una partida destinada a 
finançar els llibres de text d’infantil i primària de les escoles públiques de la Garriga.

Escola pública, llibres de text gratuïts

En el ple del mes de novembre es va aprovar el pressupost municipal per al 2023, 
una xifra que ascendeix a 22.529.856,28 € , augmentant en un 3,52% (uns 770.000 €) 
respecte al de l’any 2022.

Una de les partides que destaquen és la de l’àrea d’Educació, a la qual es destinen 
100.000 € per als llibres de text dels cicles d’infantil i primària de les escoles públi-
ques de la Garriga, de manera que resultin gratuïts per a les famílies.

Segons el regidor d’Hisenda, Lluís Marco, “l’objectiu de la mesura és aconseguir 
la universalització completa de l’educació pública, perquè faltava aquesta punta 
per completar, que és el material escolar i els llibres de text o llicències digitals. 
Per tant, des del curs 2023-2024, gràcies a la partida de 100.000 euros del pressu-
post municipal, es tancarà aquest cercle i amb les possibilitats que es disposen 
ara, per a educació infantil i primària”.

Marco destaca també que “aquells nois i noies estudiants de secundària, que tin-
guin la necessitat, podran seguir els canals establers com fins ara al departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament i, si tot va bé, en anys posteriors ja donarem 
aquesta cobertura completa a tot l’ensenyament obligatori, incloent-hi també la 
secundària”.

Podeu consultar
 els períodes de 
cobrament en detall, 
seguint aquest enllaç:

Consulteu el calendari fiscal

Períodes de pagament dels principals impostos i taxes (no domiciliats)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica  1 de març a 5 de maig

Impost sobre béns immobles urbans  2 de maig a 5 de juliol

Impost sobre béns immobles rústics  1 de setembre a 3 de novembre

Impost sobre activitats econòmiques  15 de setembre a 15 de novembre

Taxa de gestió de residus domèstics i comercials 2 de maig a 5 de juliol

Taxa del cementiri municipal   1 de juny a 5 de setembre

Taxa d’entrada vehicles-guals   1 de setembre a 3 de novembre

L’Ajuntament de la Garriga té delegada a l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la 
gestió tributària dels ingressos de dret públic dels tri-
buts següents: Impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica; Impost sobre béns immobles (de naturalesa ur-
bana i rústica); Impost sobre activitats econòmiques, 
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de na-

turalesa urbana, Taxa de gestió de residus domèstics i 
comercials; Taxa del cementiri municipal; Taxa d’entra-
da vehicles-guals; Taxa del mercat no sedentari; Taxa 
de clavegueram; així com dels preus públics de l’Escola 
Bressol, del Servei d’Atenció domiciliària, de Karate, de 
Ioga, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny i de l’Escola 
Municipal de Música.
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Telèfons d’interèsParticipació ciutadana

La nova edició del Pressupost Participatiu, que comptarà amb 250.000 €, 
arrencarà el 8 de febrer amb una sessió participativa.

El Pressupost Participatiu de la Garriga del 2023 començarà 
dimecres 8 de febrer, amb una sessió participativa a Can Luna. 
Serà a les 19 hores i, a banda de fer un sopar participatiu per 
fer propostes de millora pel municipi, es parlarà de com fun-
cionarà el procés aquest any, de l’estat d’execució de les pro-
postes anteriors, i de l’augment de pressupost.

I és que, enguany, el Pressupost Participatiu presenta algunes 
novetats. En primer lloc, la partida destinada a aquesta eina 
de participació ciutadana augmenta fins als 250.000 €. A més, 
canvia de dates i es realitzarà íntegrament durant l’any 2023.

La fase de recollida de propostes es durà a terme entre el 13 
de febrer i el 5 de març. Els mesos d’abril i juny serviran per 
realitzar la validació tècnica de les propostes rebudes. Durant 
el mes de juliol o setembre, es convocarà el taller TOP 10 per 

El Pressupost Participatiu del 2023 
augmenta en 50.000 €

Estat d’execució de les anteriors propostes guanyadores:

tal d’escollir les propostes finalistes, i al novembre, 
es durà a terme la votació final.

La mecànica i filosofia del Pressupost 
Participatiu
Aquest és un procés en que la ciutadania identifica necessi-
tats, proposa solucions i decideix el destí d’una quantitat sig-
nificativa del capítol d’inversions. Per tant, participar-hi és una 
manera de fer política, de transformar la realitat, de solucionar 
problemes i de dir-li a l’Ajuntament quines són les coses que la 
ciutadania considera que són importants.

Des de l’Ajuntament s’explica que “aquesta és la grandesa del 
procés: fer política entre totes i tots”.
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Promoció econòmica

Les festes de Nadal tornen a brillar 
a la Garriga

Promoció econòmicaNadal

Festa de la llum

Comprar al mercat té premi

Mercat de Nadal del barri de Dalt Pessebre del barri de Montserrat

La Garriga es va bolcar un any més amb la celebració de les festes de Nadal. 
Les activitats infantils, la participació i animació dels comerços, el Trenet de Nadal, 
els pessebres, la cursa de Sant Silvestre, la festa de Cap d’Any, el campament reial, 
la cavalcada... Les garriguenques i els garriguencs van poder gaudir d’uns dies 
d’il·lusió i diversió per a tots els públics.
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Campament Reial

Cap d’Any

Cavalcada

Trenet de Nadal Cursa de Sant Silvestre. (Fotografia: Club Atletisme Les Tortugues)
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Promoció econòmica

Més de 500 persones han donat sang
aquest 2022 a la Garriga
El municipi supera el nombre de donants previ a la pandèmia i se situa en un índex 
de donacions per sobre de la mitjana del Vallès Oriental.

Un total de 540 persones han donat sang a la 
Garriga en les diferents campanyes dutes a 
terme pel Banc de Sang i Teixits durant el 2022. 
Aquesta xifra suposa una augment del nombre 
de donacions respecte al 2019 (501). La xifra va 
caure l’any 2020 (296) i es va anar recuperant el 
2021 (478).
Amb aquestes 540 donacions, a més, la Garriga 
supera la mitjana del Vallès Oriental de l’índex 
de donacions per cada 1.000 habitants. Si a 
la comarca, aquest índex era d’un 27,81 ‰ al 
2021, a la Garriga era del 28,67 ‰, i al 2022 ha 
arribat al 32,40 ‰.
Quant al perfil de les persones donants, 
majoritàriament són dones d’entre 40 i 49 anys, 
seguides d’homes de la mateixa franja d’edat.

Salut

A la xifra de donacions de sang, cal sumar les 
donacions de plasma (28) i les de medul·la òssia (14), 
que també augmenten respecte a les de 2021 (9 i 10 
respectivament).
El plasma pot ajudar persones amb tota mena de 
malalties: per exemple, en casos de grans cremades o 
accidents greus, la transfusió de plasma ajuda a aturar 
hemorràgies i recuperar el volum sanguini. En altres 
casos, s’administren les proteïnes que conté el plasma.
Per donar plasma, cal complir els mateixos requisits 

que per donar sang. Tots els grups sanguinis són vàlids, 
tot i que el grup AB és el donant de plasma universal, 
compatible amb tots els receptors.
Quant a les donacions de medul·la òssia, aquestes 
poden ajudar els malalts de leucèmia, ja que, 
mitjançant el seu transplantament, se substitueixen les 
cèl·lules malaltes per les sanes de la persona donant.
Totes les persones de fins a 40 anys amb bona salut 
poden ser-ne donants, tot i que els homes entre 18 i 30 
anys constitueixen el perfil idoni.

Donacions de plasma i de medul·la

2022: 540
2021: 478

2022: 28
2021: 9

2022: 14
2021: 10

SANG PLASMA MEDUL·LA ÒSSIA
ANY 2022: 30,18
ANY 2021: 28,67

ÍNDEX
DONACIONS

Fotografia: Banc de Sang i Teixits
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Telèfons d’interèsPromoció Econòmica

Ciutadania i empreses garriguenques ja compten amb el Punt TIC com a servei 
públic referent per a formacions i consultes relacionades amb les tecnologies de 
la informació i la comunicació.

Des que va entrar en funcionament, al setembre, el Punt TIC 
de la Garriga s’està convertint en un servei referent per acabar 
amb la bretxa digital. I és que entre els mesos de setembre i 
novembre, hi van passar unes 140 persones, comptant les que 
venen a fer cursos formatius gratuïts un dia a la setmana (infor-
màtica bàsica nivells 0, 1 i 2) i les que hi van passar puntualment.
Les persones usuàries s’hi dirigeixen per fer consultes sobre di-
ferents aspectes, com l’ús del telèfon mòbil, el funcionament 
de programes diversos (Excel, Canva...) i, sobretot, per dur a ter-
me tràmits amb l’administració electrònica (majoritàriament, 
per treure’s el certificat digital). Algunes, també demanen aju-
da per entrar la documentació per formar part del Servei Local 
d’Ocupació, de manera que queda palesa la complementarie-
tat i suport de tots dos serveis.

Presentació a empreses
Però el Punt TIC no només dóna servei a persones, sinó que 
també representa un suport per a les empreses. Ja en són di-
verses les que han utilitzat el Punt TIC per a entrar ofertes la-
borals electrònicament, per demanar consell a l’hora de crear 
blocs i webs o per rebre assessorament relacionat amb el màr-
queting digital.

El Punt TIC arrenca amb força

Precisament, al mes de desembre, el Punt TIC va ser oficial-
ment presentat al teixit empresarial de la Garriga, amb una ses-
sió en què es van donar a conèixer les iniciatives del servei. A 
més, uns dies més tard, es va organitzar una sessió informativa 
sobre el Kit Digital, un programa d’ajudes directes als negocis 
per accelerar la seva transformació digital.

Certificat ACTIC
El Punt TIC també és centre oficial per a fer les proves ACTIC, els 
dilluns de 14 a 15.30 hores (fins ara, es feien a l’EME).
L’acreditació de competències en tecnologies de la informació 
i la comunicació de la Generalitat de Catalunya, l’ACTIC, s’ha 
consolidat com un certificat referent a Catalunya per demos-
trar el nivell de coneixements en tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC) davant de qualsevol empresa o adminis-
tració pública.

Informació per 
aconseguir 

l’ACTIC, aquí



El
 G

ar
ri

c 
 I g

en
er

 -f
eb

re
r  

20
23

  I 
 n

úm
. 2

07

16

Territori

A mitjans de desembre, es van asfaltar un total de 1.447 metres 
quadrats de calçada de diversos carrers de la Garriga (Ametlla, 
Vulcà, Tagamanent, Pins, avinguda Tremolencs i l’accés al 
cementiri). Aquesta és només la darrera de les actuacions de 
millora de l’espai públic que s’han fet durant els mesos de 
novembre i desembre.
Només unes setmanes abans, es van dur a terme treballs per a 
la millora de la mobilitat en dos punts. D’una banda, al Passeig 
es van fer obres de reparació del pas de vianants que hi ha a 
l’alçada del carrer Guifré. Es va reparar el paviment malmès 
i es va modificar la forma de la vorera per tal de permetre el 
gir de vehicles i millorar l’accessibilitat i seguretat de vianants.

Durant els mesos de novembre i 
desembre, s’han iniciat diverses 
actuacions de millora de la via pública: 
asfaltatges, modificacions per millorar 
la mobilitat, renovació de papereres i 
neteja de torrents.

Treballs de millora en diferents punts 
del municipi
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Territori

D’altra banda, a la cruïlla del carrer Cànoves i l’avinguda 
Pau Casals, a Can Vilanova, es va crear nova senyalització 
horitzontal, per tal d’ordenar la mobilitat i l’estacionament de 
l’espai (fins llavors, no hi havia cap tipus de senyalització).

Renovació de papereres
També en les darreres setmanes, ha començat la renovació 
de papereres de la Garriga, després de fer un estudi tècnic 
amb informació rebuda tant des del servei de neteja viària 
com de la ciutadania. Les noves papereres incorporen un 
element reductor, per impedir que s’introdueixin bosses 
d’escombraries domèstiques.
En l’apartat mediambiental, també s’ha realitzat la neteja dels 
torrents de Can Busquets i de Can Rectorat, al sud de la Garriga, 
una actuació que tenia per objectiu prevenir-ne l’obturació i 
els desbordaments en episodis de pluges intenses.
Finalment, continuen els treballs d’ADIF previs a les obres 
de desdoblament de la línia R3 de Rodalies, amb algunes 
afectacions puntuals al trànsit. Segons l’operadora, fins a finals 
de gener, només es podrà accedir a l’aparcament de l’estació 
per la carretera de Samalús de la Garriga, una restricció 
necessària per poder dur a terme la posterior execució d’uns 
macropilots davant de l’estació.

Tanca de seguretat a la sortida de l’Escola Tagamanent

A mitjans de desembre, es van 
col·locar unes tanques de pro-
tecció davant l’Escola Taga-
manent, a l’avinguda Onze de 
Setembre, per tal de garantir la 
seguretat dels infants, sobretot 
a les hores d’entrada i sortida.
L’actuació és una de les peti-
cions de famílies i escola per tal 
de millorar la seguretat i la mo-
bilitat als voltants del centre.
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Acció Social

18

Un cop de mà en els 
començaments més difícils
L’Ajuntament de la Garriga ofereix a les persones estrangeres immigrades, apàtrides 
o refugiades el Servei de Primera Acollida, un conjunt de recursos de suport en la 
tramitació de permisos i de formació en competències bàsiques diverses.

L’idioma, la burocràcia, els problemes 
per aconseguir feina... són només 
algunes de les dificultats amb què es 
troben les persones nouvingudes que 
arriben al nostre país principalment 
per treballar i assolir una vida amb més 
qualitat que la que tenien en els seus 
països d’origen.

Per tal de donar suport i acompanyar 
aquestes persones, l’Ajuntament de la 
Garriga compta amb el Servei de Primera 
Acollida, que ofereix el departament 
d’Acció Social. Es tracta d’un conjunt 
d’accions i recursos destinats a les 
persones nouvingudes, estrangeres 
i retornades empadronades que, a 

través d’informació, acompanyament 
i formació, faciliten l’adquisició de 
competències lingüístiques, laborals 
i de coneixement de la societat i de 
l’ordenament jurídic.
A banda d’orientació per regularitzar la 
seva situació administrativa (tramitar 
el permís de residència i de treball), el 
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Acció Social 

Servei de Primera Acollida els ofereix 
formació lingüística (90 hores de català 
i castellà pels no castellanoparlants), 
formació laboral des del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (15 hores 
de formació bàsica en drets i deures 
laborals), i formació en coneixement 
de la societat catalana i de l’entorn 
(entre 15 i 20 hores dedicades a temes 
de salut, habitatge, educació, igualtat, 
cultura, patrimoni...).
Totes aquestes competències es poden 
acreditar amb un certificat d’acollida, 
el qual té utilitat per procediments 
d’estrangeria i nacionalitat, per buscar 
feina i per fer valer l’experiència i 
coneixements.

A les persones estrangeres immigrades, les persones apàtrides, refugiades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària i persones 
retornades, amb edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria i empadronades al municipi de la Garriga. 
També s’adreça a persones que necessiten orientació i informació sobre els diferents processos d’estrangeria per regularitzar la 
seva situació administrativa de permís de residència i treball.
El procés migratori normal d’una persona que arriba sense dret a asil, des de que ve i s’empadrona a Espanya o Catalunya, dura 
mínim 3 anys, temps de residència continuada requerit per poder tramitar el permís de residència i treball.
És per això que l’acompanyament del servei es pot allargar fins a 4 o més anys, ja que, després d’obtenir el permís de residència, 
moltes d’aquestes persones volen portar les seves famílies.

A qui s’adreça el Servei de Primera Acollida?

Evolució del Servei de Primera Acollida
Fa 10 anys →    Homes, 20 a 40 anys, Marroc, treball en el sector construcció
Actualment → Dones, 25 a 45 anys, llatinoamericanes, treball en el sector neteja i cures

Nombre d’expedients d’arrelament social: 2019 → 8  ·  2022 → 30

Detecció de patrons migratoris
per tot el món i que generen moviments de població: conflictes 
bèl·lics, crisis polítiques i humanitàries, canvis de lleis i 
normatives...

El Servei de Primera Acollida és un gran detector de patrons 
migratoris a nivell internacional. El perfil de les persones 
usuàries reflecteix esdeveniments importants que succeeixen 

2019
Població  veneçolana

(Crisi política)

Frenada dels processos
migratoris (Pandèmia)

2020
2021

Dones hondurenyes
(Pobresa)

Persones ucraïneses (Guerra Ucraïna i 
Rússia). Més de 1.000 persones arribades 
al març. Actualment continuen arribant

2022

DARRERS MESOS 2022
Persones de nacionalitat colombiana i cubana, descendents 

d’emigrants espanyols (la Llei de Memòria Democràtica facilita 
la nacionalitat espanyola a familiars de persones exiliades durant la Guerra Civil) 
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Promoció econòmica

Pressupostos municipals, 
una nova oportunitat perduda

El mes passat va tenir lloc el ple municipal per 
aprovar el pressupost per aquest any 2023. I 
aprofitant que són els darrers pressupostos 
d’aquesta legislatura, des de Junts creiem que és 
important fer un breu repàs de quina ha estat la 
gestió del govern Castellà-Pubill al capdavant de 
l’Ajuntament.
Tots sabem que el finançament del món local 
és deficitari  arreu, i que calen majors ingressos. 
Però a la Garriga, a diferència d’altres municipis, 
lluny de buscar oportunitats, ens hem trobat un 
govern que l’única capacitat que ha tingut per 
generar ingressos ha estat a costa de la butxaca 
dels garriguencs, pujant els impostos, malvenent 
patrimoni municipal i demanant nous préstecs, 
fent créixer l’endeutament any rere any (han 
incrementat el deute en gairebé el 200% respecte 
del 2019). Un exemple clar de la poca capacitat 
d’aquest govern per generar nous ingressos la 
llegíem en un article a premsa que ens recordava 
que els ajuntaments del Vallès Oriental rebran 
uns 11M d’€ dels Fons Next Generation, i que 
ajuntaments semblants al nostre, com Cardedeu, 
tenen assignats uns 200.000 euros;  Montmeló, 
més de 100.000 euros; Parets, uns 60.000 euros... i 
en canvi, la Garriga només 1700 euros!... Novament 
una oportunitat perduda.
Des de Junts creiem que, amb una bona gestió, 
aquesta hauria d’haver estat la legislatura de la 
construcció d’un nou tanatori per la Garriga, de 
la construcció d’habitatges socials de lloguer, 
d’acabar el pla d’accessibilitat que vam engegar la 
legislatura passada, de la implementació d’un nou 
model d’abastament d’aigua que permetés una 
gestió més eficient, de la renovació i millora dels 
polígons del nostre poble per atraure empreses, 
perquè no hi pot haver progrés social sense 
progrés empresarial. I res d’això s’ha dut a terme.
Des de Junts creiem que la gestió econòmica 
del municipi ha de ser rigorosa i transparent, 
que permeti el desenvolupament del poble. 
Que engegui projectes de futur per les noves 
generacions. Que ajudi les empreses i els comerços 
a créixer i millorar les seves condicions. Que tingui 
un accent social i una mirada paritària. Que estigui 
al costat de la cultura, l’esport i la societat civil 
organitzada. Que avanci cap a la sostenibilitat i 
que adopti mesures urgents per a combatre el 
canvi climàtic. 
Aquestes són algunes de les nostres propostes, i 
aquest és i seguirà sent el nostre compromís amb 
la Garriga.

Bon 2023! 

Encetem un any especial, ja que el 28 de maig hi 
ha eleccions municipals. Posem a debat ciutadà 
el projecte de poble pels propers quatre anys 
i, òbviament, fem balanç del que hauran estat 
els quatre anteriors. El grup municipal d’Esque-
rra Republicana arribem a aquest repte amb la 
satisfacció d’una tasca ingent al capdavant de 
l’equip de govern, en un mandat en què s’ha vol-
gut posar en marxa una nova manera de servir el 
poble, i amb nous reptes. Sense oblidar que s’ha 
afrontat la pandèmia, la crisi econòmica i les in-
clemències climàtiques.

L’equitat a l’hora d’administrar els recursos mu-
nicipals ha estat una constant en les decisions 
del mandat, i també ens hem adonat que calia 
reparar mancances que el poble arrossegava 
des de feia massa temps, i partíem d’una situa-
ció financera que donava poc joc: s’ha posat 
remei a les zones inundables del municipi i que 
afectaven a milers d’habitants de la Garriga, així 
com l’escola Pinetons, que en col·laboració amb 
el departament d’Educació hem posat fi a les 
consecutives inundacions. També s’han dedicat 
importants recursos a rehabilitar el cementiri de 
la Doma, que estava en estat de deteriorament.

A través de modificacions parcials del pla d’ur-
banisme s’ha evitat la construcció de milers de 
cases unifamiliars i pisos en zones de bosc i de 
muntanya del poble. La Garriga ha de créixer de 
forma sostenible i allà on és més natural que ho 
faci: a les zones planes i connectades amb el nu-
cli urbà. 

El compromís republicà amb la sostenibilitat ens 
portat a afrontar de forma valenta la posada en 
marxa del sistema de recollida de residus porta 
a porta, que ha estat un èxit de resultats a nivell 
ambiental i també per la participació activa de la 
major part de la ciutadania.

Per als propers anys queden encara molts rep-
tes per afrontar: la mobilitat interna i la connexió 
amb els municipis del voltant, l’accés a l’habitat-
ge i avançar més en sostenibilitat. Des d’ERC es-
tem acabant d’elaborar la proposta més realista 
i alhora més il·lusionadora per aglutinar una ma-
joria de la Garriga en favor del projecte republicà 
pel poble. 

web: www.esquerra.cat/lagarriga
twitter: @ercambacord
facebook: ercambacord
instagram: @ercambacord
@: lagarriga@esquerra.cat

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga
@:  lagarriga@cup.cat

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

Uns pressupostos per la Garriga 
que somiem són possibles

Des de la CUP confiem en la força dels municipis 
per transformar la realitat. És per això que el de- 
sembre vam presentar una proposta de pressu-
postos alternatius pels cinc anys vinents.
Un document on s’identifiquen els reptes per 
transformar el poble des d’una perspectiva de 
fer-lo amable per tothom i no deixar ningú enrere, 
abordant les múltiples crisis que patim les classes 
populars.
Un document que assenta les bases de la candida-
tura de la CUP per a les properes municipals, amb 
l’objectiu de presentar-nos com l’única alternativa 
real de canvi.
Uns pressupostos que prioritzen transformar el 
poble per tal de descartar la privatització dels 
serveis municipals, millorar-los i estalviar-nos el 
benefici industrial que suposa l’externalització. 
Que tenen en compte la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica dels nostres equipaments per estalviar 
en la factura de la llum i lluitar contra l’emergència 
climàtica. Uns comptes que pretenen abordar el 
problema de l’accés a l’habitatge digne, prioritzar 
la mobilitat a peu i en bici i, sobretot, que aposten 
per una progressivitat fiscal per tal de vetllar pel 
repartiment de la riquesa.
La millora de les places, carrers i el nostre arbrat, 
l’ampliació de les zones de vianants, el disseny 
dels camins escolars, l’ampliació dels aparca-
ments periurbans connectats amb els itineraris a 
peu, partides per adquisició d’habitatge públic, 
la internalització de l’escola bressol i l’augment 
de les seves places, la internalització del servei 
d’abastament d’aigua per estalviar-nos prop de 
140.000 € anuals, la construcció d’un nou tanatori i 
d’una nova piscina exterior...
Són moltes de les propostes que hem publicat al 
nostre web. No només propostes de despesa, sinó 
també de millora de l’eficiència i de majors ingres-
sos per tal de finançar-les. Presentem un projecte 
que demostra que som una alternativa real per a 
governar-nos i la millor garantia per a fer girar el 
ple municipal cap a l’esquerra.

El Consistori
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twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

web: lagarriga.socialistes.cat
twitter: @PSClaGarriga
facebook: partit.delssocialisteslagarriga
instagram: @psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

Presupuesto continuista para 
seguir en decadencia

Hoy podríamos aprovechar este espacio para 
hablar de nuestra posición en los presupuestos 
municipales, pero no lo vamos a hacer -por lo 
menos- en su totalidad.
Desde Cs votamos no al presupuesto municipal 
de ERC y sus socios de 100 % La Garriga porque 
continuamos teniendo un presupuesto municipal 
que presenta una serie de carencias estructurales 
que hace que sea un lastre para el progreso 
de nuestro municipio. En efecto, no se trata 
únicamente que denunciemos casi 2 millones de 
euros en dudosos ingresos que obligarán a ajustar 
el grado de ejecución, una vez más, recortando 
el gasto – que también- se trata, sobre todo, que 
mientras tengamos un gasto en personal por 
encima de lo que nos podemos permitir sumado 
a la incapacidad de los últimos gobiernos de la 
Garriga, (tanto el Gobierno Budó como el Castellà), 
de generar nuevas fuentes de ingresos sin tener 
que aumentar más la presión fiscal – de las más 
altas de la comarca- que padecemos, da como 
resultado la Garriga que tenemos: gris, apática, 
sucia, con la mayoría de entidades enfadadas con 
el Ayuntamiento y con una alta contestación social 
que no se veía en años. 
Quienes nos leen habéis vivido los últimos 
esperpentos de este Gobierno desnortado en 
estas Fiestas Navideñas: desde una iluminación 
paupérrima hasta la eliminación del fin de año 
infantil pasando por una fiesta de nochevieja en 
la plaça de l’Església desangelada tras la última 
improvisación a peor del Gobierno.
No son pocos quienes nos comentan cómo puede 
ser que otros municipios vecinos, de similar 
envergadura al nuestro, luzcan mucho mejor que 
esta la Garriga que se nos viene abajo como alguna 
de las casas modernistas que otrora fueron señal 
del esplendor garriguense. La respuesta queridos 
lectores la encuentran en la pésima gestión de 
ERC y sus socios del presupuesto municipal y en la 
necesidad inexcusable de un cambio de gobierno 
este 2023.
La culpa de tener un municipio decadente y lleno 
de quejas contra la gestión municipal ya no es 
solo de quienes gobiernan, sino de quienes lo 
permiten, que son los ciudadanos que el 28 de 
mayo estaremos llamados a las urnas. Ese día 
recordad la enorme responsabilidad que tenemos 
en mejorar nuestro municipio.

La Garriga necessita un cap d’any 
per a tothom! 

Aquest 31 de desembre ha estat el tercer any 
consecutiu que la Garriga no ha celebrat la Festa 
de Cap d’Any a què els garriguencs i garriguenques 
estàvem acostumats. Tots i totes esperàvem una 
gran festa per tornar-nos a trobar després de la 
pandèmia i donar la benvinguda al 2023 junts. 
Els dos primers anys, per la Covid19 i aquest any, 
per una decisió sense precedents i sense comptar 
amb el teixit associatiu del nostre municipi. La 
regidoria de Joventut i Cultura, i per tant, el govern 
municipal, van decidir no organitzar una Festa de 
Cap d’Any pel jovent i van apostar per fer- ho a la 
plaça de l’Ajuntament. Una festa a l’aire lliure en 
ple mes de desembre? Si que és cert que Barcelona 
i moltes ciutats europees donen la benvinguda a 
l’any en festes a l’exterior, però la Garriga mai ho 
havia fet d’aquesta manera i a hores d’ara  no tenia 
cap necessitat de fer-ho. 
Una festa que començava abans de les 00:00h per 
tal de donar la benvinguda a l’any i que s’allargaria 
fins les 02:30h. No podem compartir el criteri 
utilitzat per l’equip de govern per fixar aquest 
horari, ja que no dona resposta a la demanda dels 
i les joves del municipi que volen que una Festa de 
Cap d’Any s’allargui més. 
Tot i que es pugui fer una bona valoració de la 
festa, nosaltres hi hem trobat a faltar coses molt 
importants: Perquè es va permetre l’incompliment 
del protocol de la C-17 del consum d’alcohol al 
carrer i de l’organització de botellots en la mateixa 
plaça? I els protocols del Punt Lila que obliguen 
a totes les entitats que organitzen activitat i que 
l’Ajuntament ha incomplert en aquest Cap d’Any? 
No sabem amb quina cara podran exigir a les 
entitats que organitzin concerts i d’altres activitats 
a complir dos protocols que el mateix Ajuntament 
ha incomplert.  
No tot s’hi val per sortir-se amb la seva, companyes 
i companys del Govern, no tot s’hi val per intentar 
tenir la raó quan no la teniu. 
Nosaltres ens comprometem a treballar per tornar 
a organitzar una Festa de Cap d’Any a la Garriga 
per a tothom, inclusiva, per totes les edats i que 
compleixi amb tots els protocols que qualsevol 
festa organitzada per l’Ajuntament ha de complir.  
El canvi de Govern que esperem que hi hagi a la 
Garriga, ens portarà una altra Festa de Cap d’Any 
on, si tenim la responsabilitat d’organitzar-la, no 
tingueu pas dubtes que serà amb la implicació de 
les entitats per tenir una Festa de Cap d’Any referent! 
Bon any a totes i tots! 

100% la Garriga: joventut i 
experiència per una millor gestió 
del poble 
Ja en el nostre decàleg vam manifestar que ens 
hem sentit traïts pels partits polítics i hem vist 
que l’interès individual passa sempre per sobre de 
l’interès col·lectiu. Estem cansats que ens tractin 
com a un ramat de xais que només van a votar i 
s’ha acabat, però el paradigma canviarà. Els temps 
dels partits polítics i els professionals de la política, 
creiem des de l’Associació que ha fracassat i ja n’hi 
ha prou de mercantilisme polític.

Com ja s’ha anunciat, volem esdevenir agrupació 
electoral i, tot i haver rebut ofertes per anar a les 
properes eleccions municipals sota les seves sigles 
i paraigües i així evitar recollir les 500 signatures 
que se’ns exigeix per a presentar-nos com a 
agrupació electoral, els hem dit que res de res. És 
més, podem assegurar que serem presents a les 
properes eleccions municipals.

Tenim un projecte només per la Garriga i demanem 
que ens deixin d’etiquetar. L’única etiqueta que 
portem és la de ser garriguencs i garriguenques. 
Alguns han tingut un passat de partit i han estat 
capaços de trencar el carnet i seguir a la Garriga 
per impulsar un projecte en positiu que s’allunyi 
dels partits tradicionals.

La Garriga necessita un canvi generacional i 
aquest passa per 100% la Garriga. Aportarem el 
grau de joventut i frescor necessari i un equip amb 
experiència i un lideratge l’objectiu del qual no 
vagi més enllà del nostre poble. 

El nostre programa serà molt pragmàtic sense 
propostes faraòniques que no puguem complir. 
Les nostres prioritats seran tenir una via pública 
endreçada i neta, mimar i cuidar els parcs, jardins 
i verd urbà, millores constants en la mobilitat 
de les nostres vies i carrers, modificacions per 
millorar el sistema de recollida de residus porta 
a porta, potenciar el magnífic teixit associatiu i 
d’una vegada per totes disposar del tanatori que 
es mereix la Garriga.

El Consistori



      

 DIMARTS 10 DE GENER
18.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
“Amor i humor” en la música del 1800. A càrrec d’Olga 
Miracle, soprano i historiadora musical 
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH 

 DIMECRES 11 DE GENER
10 h, a Can Luna (Carretera Nova,28)
Jornada de donació de sang 
Organitza: Banc de sang i teixits 

 DIJOUS 12 DE GENER
18 h, a la Biblioteca Núria Albó
STORY TIME: Hora del Conte en anglès! “The Gruffalo”. 
Places limitades
Organitza: Biblioteca Núria Albó 

 DIVENDRES 13  DE GENER
21 h, al Cinema Alhambra
Festival Monòlegs & Comèdia: Txabi Franquesa
Organitza: Cinema Alhambra

 DISSABTE 14 DE GENER
11.00h, al refugi de l’estació (darrere de l’estació de RENFE)
“El refugi antiaeri de l’estació”
Organitza: Centre de Visitants

12 h, a la Biblioteca Núria Albó
HORA DEL CONTE: “Frederick”, a càrrec de Lídia Clua. 
Recomanat a partir de 3 anys.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

19.30 h, al Cinema Alhambra
Festival Monòlegs & Comèdia: Jose Corbacho
Organitza: Cinema Alhambra

20 h, al teatre de la Garriga - El Patronat
Bandeltenes. Concert homenatge a Lluís Codina
Gratuït.
Organitza: Teatre de la Garriga -El Patronat

 DIUMENGE 15 DE GENER 
11 h, des de Can Raspall (Carrer Banys, 40)
“El Modernisme de la Burgesia”
Organitza: Centre de Visitants
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Promoció econòmica

AGENDA 
Gener-Febrer 2023

Agenda

18.30 h, al Cinema Alhambra
Festival Monòlegs & Comèdia: Pep Plaza
Organitza: Cinema Alhambra

 DIMARTS 17 DE GENER
18.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Química i música, l’estranya parella. A càrrec de Santiago 
Àlvarez, catedràtic de Química Inorgànica de la UB 
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DIJOUS 19 GENER
19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
PRESENTACIO DE LLIBRE: Refugiats climàtics: un gran 
repte del segle XXI de Miguel Pajares. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó 

 DIVENDRES 20 DE GENER 
20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Una Teràpia Integral
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DISSABTE 21 DE GENER
Tarda, a la plaça de l’Església
Festa de presentació de la Mitja
Organitza: Associació Esportiva la Mitja

 DIMARTS 24 DE GENER
18.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Una altra visió de Gaudí. A càrrec de Jaume Sanmartí, 
Director de l’ETSAB i director de la Càtedra Gaudí de la UPC 
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH 

 DIMECRES 25 DE GENER 
19 h, a Can Luna
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIVENDRES 27 DE GENER
19 h, a Can Luna
Xerrada: La darrera batalla de la Guerra Civil a Catalunya: 
la Garriga i les Brigades Internacionals. Actes de 
commemoració del bombardeig.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIUMENGE 29 DE GENER
11 h, des de Plaça Santa Isabel
Ruta guiada: Respostes i memòries del bombardeig. Actes 
de commemoració del bombardeig.
Organitza: Centre de Visitants

13 h, a fossa comuna del cementiri de la Doma
Acte institucional de record de les víctimes del bombardeig 
a la Garriga. Actes de commemoració del bombardeig.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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Telèfons d’interèsAgenda

Aquest és només el recull d’algunes de les 
activitats que es fan a la Garriga. 

Consulteu tota la programació cultural i 
lúdica al  web municipal 

www.lagarriga.cat

16.30 h, al pavelló de Can Noguera
IX Aplec d’Hivern de la Sardana
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga

17.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Las Cotton, d’Anita Maravillas
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DEL 30 DE GENER AL 3 DE FEBRER
A la pista núm. 1 (c. Pere Ballús, s/n)
Pintada d’un mural d’homenatge a les brigades 
internacionals. Presentació el dia 25 de febrer a les 12 h. 
Actes de commemoració del bombardeig.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 4 DE FEBRER
Al matí, a l’Espai Jove de Can Luna
Inauguració de l’Espai Jove i presentació del pla d’usos. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

 DIUMENGE 5 DE FEBRER
10.30 h, des de Granollers
La Mitja
Organitza: Associació Esportiva la Mitja

11 h, a l’Església de la Doma
“La Doma. El Tresor Medieval de la Garriga”
Organitza: Centre de Visitants

 DIMARTS 7 DE FEBRER
18.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Llengua i indústria cultural – Memorial Santi Cucurella. A 
càrrec de Joan M. Tresserras, catedràtic de Comunicació de 
la UAB 
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH 

 DIVENDRES 10 DE FEBRER
20 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Espectacle teatral: Una nova primavera. A càrrec de La 
voz ahogada Projecte escènic. Actes de commemoració del 
bombardeig.
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DISSABTE 11 DE FEBRER
11 h, al refugi de l’estació (darrera de l’estació de RENFE)
Visita guiada: El refugi antiaeri de l’estació. Actes de 
commemoració del bombardeig.
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 12 DE FEBRER
11.00h, des de Can Raspall (Carrer Banys, 40)
El Modernisme popular
Organitza: Centre de Visitants

 DIMARTS 14 DE FEBRER
18.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Europa: solució o problema? – Memorial Santi Cucurella. A 
càrrec de Joan Queralt, catedràtic de Dret Penal de la UB
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH 

 DIJOUS 16 DE FEBRER
19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Coratge sota el foc: Dones nord-americanes a la Guerra 
Civil espanyola. Actes de commemoració del bombardeig.
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Biblioteca Núria Albó

 DIMARTS 21 DE FEBRER
18.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
La funció dels telenotícies en l’era digital – Memorial Santi 
Cucurella. A càrrec de David Bassa, periodista i escriptor
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH 

 DIMECRES 22 DE FEBRER 
19 h, a Can Luna
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 25 DE FEBRER
18.30 h, a la llibreria Strogoff (c. Can Xic Corder 2)
Presentació del llibre “Les aigües de l’oblit. Una història 
dels brigadistes internacionals del Ciudad de Barcelona”. 
Actes de commemoració del bombardeig.
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Llibreria Strogoff

 DIUMENGE 26 DE FEBRER
10.30 h, des del refugi de l’estació (darrera de
 l’estació RENFE)
Bicicletada pels espais de memòria. Actes de 
commemoració del bombardeig.
Organitza: Centre de Visitants i Pedalem La Garriga

 DIMARTS 28 DE FEBRER
18.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Valorem en ferm la cuina i la nutrició – Memorial Santi 
Cucurella. A càrrec de Carme Ruscalleda, restauradora
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH 
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Promoció econòmicaRoger Coma, actor i director
Roger Coma és actor de televisió, cinema i teatre. També és guionista, director 
i escriptor, i recentment s’ha estrenat com a presentador de televisió amb el 
programa de TV3 Caigut del cel. Ha triomfat amb sèries com Porca Misèria, El 
crack o Com si fos ahir i ha protagonitzat nombroses obres teatrals, com Escape 
Room o Lapònia. Ara, es posa de nou sota les ordres de Cristina Clemente i Marc 
Angelet, autors i directors d’Una teràpia integral. Es tracta d’una comèdia que 
ens fa reflexionar sobre la necessitat de creure en alguna cosa. La podreu veure 
al Teatre de la Garriga – El Patronat, dissabte 21 de gener, a les 20 hores.

Una teràpia integral ens situa en un 
curs per aprendre a fer pa, però en 
realitat, va molt més enllà. Què tro-
barem en aquest obrador?

Situacions de desequilibri, personat-
ges patinant a la deriva, enfrontant-se 
a la dificultat de ser un mateix, empe-
sos a viure amb una certa responsabi-
litat. Sota una trobada plena de farina i 
amb desig de ser bons alumnes s’ado-
nen que amassar pa és el mateix que 
amassar frustracions i això és patètic i 
com que és patètic és còmic.

És una comèdia, però el text toca 
temes profunds, com la recerca de 
la felicitat i el profit que en treuen 
algunes persones per fer negoci... 
l’humor és una bona eina per enca-
rar temes no tant agradables? 

Per les persones com jo que ens fa por 
ser assertives l’humor és l’excusa per 
tocar territoris peluts sense prendre 
mal ni ser acusat de filofeixista. La pro-
funditat està molt bé però alerta que 

L’humor és l’excusa per tocar territoris peluts 
sense prendre mal

també fa molta vergonya. Ara, amb humor tot t’ho empasses, 
és l’hòstia consagrada dels discursos insuflats.

Interpretes en Bruno, un personatge que ha provat tota 
mena de teràpies per trobar el benestar. Com has prepa-
rat el paper?

No ho sé... (riu). Vaig provant fins que noto que dit d’una ma-
nera el cos em va més actiu? Se m’accelera la respiració. Cal 
estar molt còmode i alhora sentir que estàs fent alguna cosa 
que no tocaria. Cal fer un personatge molt humà, per tant una 
mica imbècil. 

Comparteixes escenari amb grans 
de l’escena: Àngels Gonyalons, 
Abel Folk i Laura Porta. Com és 
treballar amb aquest equip? 

Equip és una bona paraula, perquè 
és una peça coral, coralíssima i són 
gent centrada, amics de la feina, jo 
potser sóc el més gandul. I som una 
família, ens hem barallat i ens hem 
tornat a trobar. Me’ls emportaria 
a dins d’una maleta, són merave-
llosos. Els tindria reduïts com unes 
mascotes i em farien companyia. 
Els tindria sempre amb piles noves. 
Després de cent funcions encara pro-
dueix gran alegria fer junts la litúrgia 
de la comèdia.

Heu passat per molts teatres i 
diversos festivals. Tenim teràpia 
integral per estona?

Jo ja en faria una altra, perquè em 
canso de les coses, sóc capriciós, 
però aquesta va per llarg. El públic 
surt molt emfatitzat i veure això em 

fa sentir que val la pena fer-la per tot arreu on ens vulguin. I 
jo la faig feliç. I la faré encara molta estona perquè tornem un 
parell de mesos a Barcelona, continuem el tour per la catala-
níssima terra. Això només ha fet que començar.

Et veurem properament en algun nou projecte?
Tornarem a fer el programa dels morts que deixen coses, Cai-
gut del cel. Estem amb nous capítols, amb nous morts i noves 
problemàtiques. 
He gravat també una nadala amb els meus fills per Youtube, 
espero que agradi.

Fotografia: Marc Viñas


